
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!     
 

  September 18, 2022 
15-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA    

15TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

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

 

 



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

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

NEDIL| pisl\ Vozdvy]enn\m ?esnoho Xresta 
SUNDAY after the Exaltation of the Cross 

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

 

             Sat.    09/17   4:00PM    For Parishioners * Pro Populo 
  Sun.   09/18   8:00AM    Божественнa Літургія за парафіян і за перемогу  
                                     українського народу над ворогом. 
                     10:00AM   God’s Blessings & Health for SIREDZHUK Family – req. by 
                                         Siredzhuk Family 
 

 

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

 

Tone 7  Ap./Ep Ep  Kor./2 Corinthians. 9:6-11;   Wv./Gospel  Lk./Luke. – 5:1-11 

             Sat.    09/24   4:00PM    For Parishioners * Pro Populo 
  Sun.   09/25 10:00AM    Божественнa Літургія за парафіян і за перемогу українського народу 
                     11:15AM    Parish Picnic  ( A potluck picnic!)          

 

 17-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 

17TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

             Tone 8  Ap./Ep.   2 Kor./2 Corinthians. 11:31-12:9;   Wv./Gospel  Lk./Luke. – 6:31-36       

Sat.    10/01    4:00PM    For Parishioners * Pro Populo 
Sun.   10/02    8:30AM    Volodymyr KUSHNIR,(11th Anniversary) – req. by  
                                        Mariya & Yuriy Pynylo. 
                        10:30AM    God’s Blessings & Health for children & grandchildren – req. 
                                        by Martha Lomaga 

              

� UVAHA! Po/ynaq/y z nedili, 2-ho ]ovtn\, my perexodymo na zvy/ajnyj rozpor\dok 
bohoslu]en; - ko]no= nedili Slu]by Bo]i budut; vidpravl\tys\ o 8:30 ta 10:30 ranku. 

� ATTENTION! On a Sunday, October 2nd, we go back to our regular Divine Liturgy schedule: there 
will be two Divine Liturgies celebrated on Sundays – at 8:30am and 10:30am. 

 
WELCOME to Our Visitors and Guests 

We, welcome you to our community. We are honored and pleased with your participation 
in the Divine Liturgies.  We invite you to raise your hearts, mind, and bodies in praise of 
God.  All Catholics may receive Holy Communion. Orthodox Faithful may also receive 
Holy Communion (Canon 671)  If you have any questions or would like to be part of our 
community, please kindly see Fr. Pawlo Martyniuk. 

09/19 Monday  There is no offered intention 
09/20 Tuesday  There is no offered intention     
09/21 Wednesday  There is no offered intention     
09/22 Thursday  There is no offered intention 
09/23 Friday  There is no offered intention 
09/24 Saturday  There is no offered intention    

     

09/26 Monday  There is no offered intention 
09/27 Tuesday  There is no offered intention                                                               
09/28 Wednesday  There is no offered intention   
09/29 Thursday  There is no offered intention   
09/30 Friday  There is no offered intention     
10/01 Saturday    POKROV PRESV|TO+ BOHORODYCI  *  PROTECTION of the MOTHER of GOD 

  9:00AM Mykhailo NEKHAI,(1st Anniversary) – req. by wife Oleksandra Nekhai 
12:00PM  Baptism 
 



 
 
�  SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u veresni-]ovtni 
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, and Peace and Grant You Many Blessed Years 
to Come! 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light 
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, September 18th 2022, through September 24th 
2022, in Memory of Wasyl FEDYTNYK, by John Fedytnyk 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light 
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, September 25th 2022, through October 1st 2022, in 
Memory of Maria ZELEZ, by Peter, Luba. Andrea & Alex Zelez. 
 

 

�  НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА       ALTAR CANDLE  An offering has been made for the Altar 
Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, September 18th  2022, through 
September 24th 2022, in Memory of EUGENE, by Volodymyr & Olha Lozinskyi.. 
 
 

�  НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА       ALTAR CANDLE  An offering has been made for the 
Altar Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, September 25th  2022, through 
October 1st 2022, in Memory of EUGENE, by Volodymyr & Olha Lozinskyi. 

 

�   STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL     2022   UNDERWAY! 
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 for our Eparchy and its many institutions 
(i.e., seminary, museum, library, and offices that 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 

DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS 
 

                                                    $100.00 Mr. Richard Marshall & Mrs. Nadia Jakymiw; 
 

 

                       Year-to-date Total $8,415.00 

                                   Thank You for Your kind generosity 

 

 
 

 
 

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

 

 

$9,000.00

$8,415.00

$8,000.00

$8,200.00

$8,400.00

$8,600.00

$8,800.00

$9,000.00

$9,200.00

9/18/2022



 

 
�  UKRAINIAN DAY FESTIVAL THANK YOU: My sincere Gratitude to the women, who 
volunteered their time to making holubtsi, to the men who grilled hot dogs and hamburgers, and to 
the ladies, who cashiered,  without your gift of volunteering our annual festival cannot be sustained. 
May Our Jesus Christ bestow his many Blessings to You. 

SERDE?NA POD|KA!   Serde/no d\kuq usim na'ym parafi\nam - volоntyram, `o 
pracqvaly ta trudylys\, `o po]ertvuvaly svij /as ta vminn\, doklaly usix zusyl; 
dl\ uspi'noho provedenn\ na'oho ukra[ns;koho festyvalq u Stemfordi.  D\kuq 
Vam za te, `o pokazaly velyke po/utt\ obov#\zku ta vidpovidal;nоstі na'o[ 
parafial;no[ hromady Sv. Arxystratyha Myxa[la u Hartfordi. 
 
 

PARISH PICNIC (Potluck Style)   ПАРАФІАЛЬНИЙ ПІКНІК 
On Sunday, September 25, 2022, there will be ONLY ONE Divine 
Liturgy Served at 10:00 AM followed by Parish Picnic (Potluck) on 

our church ground.  All Welcome!  
All proceeds from the picnic will go to support Ukrainian Army. 

U nedilq 25-ho serpn\ my budemo vidpravl\ty TIL:KY 
ODNU Bo]estvennu Lit urhiq o10>00 ranku - opisl\ 

parafi\l;nyj piknik.  Uves; prybutok z na’oho pikniku      
                        pide na pidtrymku  Ukra=ns;ko= Armi=. 

 
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 honoring the Mother of God as a Protectress lies, perhaps, in the fact that we are 
dealing here not with a human but with heavenly and more powerful intercession. Every person, 
family, and nation would like to enjoy such 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 the 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 the 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 stitches 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 stitches of Vespers and Matins services, in the troparion and 
canon, the 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. 

Молитва за Україну 

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

сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! 

Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. 

Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за 

безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми 

благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, долю 

та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з 

благанням, милість Твою подай.  Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер 

наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого 

милосердя та допомоги Твоєї потребують. 

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

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

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. 

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 
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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) 


