
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 

 Trustee: Adrian Mishtal 
 Music Director:  Lesya Rudyk  

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XRYSTOS RO}DAWT:S|! 
CHRIST IS BORN! 

   

 

  January 29, 2023 
    

  

 NEDIL| MYTAR| j FARYSE|    
 SUNDAY of the PUBLICAN & PHARISEE 

 

Tone 1   Ap./Ep. 2 Tym./2 Tim. 3:10-15;   Wv./Gospel  Lk./Lk. – 18:10-14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 NEDIL| MYTAR| j FARYSE|    
 SUNDAY of the PUBLICAN & PHARISEE 

Tone 1   Ap./Ep. 2 Tym./2 Tim. 3:10-15;   Wv./Gospel  Lk./Lk. – 18:10-14 
 

 Sat.   01/28      4:00PM     For Parishioners * Pro Populo      
 Sun.  01/29      8:30AM     Божественнa Літургія за парафіян і за перемогу українського народу.   
                        10:30AM    God's Protection, Safety, and Health for missing in action Mykola BYKOVEC – 
                                          req. by Roman Bulyk  

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON �  NEDIL| PRO BLUDNOHO SYNA 
Tone 2   Ap./Ep. 1 Kor./1 Cor. 6:12-20;  Wv./Gospel  Luk./Lk. 15:11-32 

 Sat.    02/04      4:00PM    Irene KOLODIJ – req. by nieces Chrystia & Nadia Jakymiw and  
                                             Iryna Bobriwnyk.    
 Sun.   02/05      8:30AM     Божественнa Літургія в наміренні парафіян * Pro Populo 

                         10:30AM    For All deceased relatives - req. by Martha Lomaga   
 
                                      

NEDIL| M#|SOPUSNA   �   SUNDAY of MEATFARE 

Tone 3  Ap./Ep. 1Kor/1Cor 8:8-9:2. Wv./Gospel  Mt./Mt. 25:31-46 

  Sat.    02/11     4:00PM     For Parishioners * Pro Populo      
  Sun.   02/12     8:30AM     Божественнa Літургія в наміренні парафіян * Pro Populo      
                         10:30AM    Vasyl KUZIO & FAMILY – req. Myron and Maria Kuzio 
 Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і затрепече все, а ріка вогненна 
  потече перед судищем, і книги розгортаються, і таємне з’являється, – 
    тоді ізбав мене від вогню невгасимого і сподоби мене праворуч тебе 
                стати, Судде найправедніший.   (Кондак М’ясопусної неділі) 
      

 
 

                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. 
 

01/30 Monday         Tr;ox  Sv\tyteliv   Three Holy Hierarchs   
  9:00AM  God’s Blessings & Health for Children, Grandchildren & Great        
                Grandchildren  - req. by Martha Lomaga   

01/31 Tuesday  There is no offered intention     
02/01 Wednesday  There is no offered intention    
02/02 Thursday STRITENN| HOSPODNW 

FEAST OF THE PRESENTATION OF OUR LORD JESUS CHRIST 
   9:00AM  Za Parafi\n * Pro Populo 

            Blahoslovenn\ svi/ok po zaamvonnij molytvi.  

                  Candles will be blessed after the Ambon Pray 
02/03 Friday  7:00PM  Mothers in Prayer / Матері в молитві.                         
02/04 Saturday  There is no offered intention         

 

02/06   Monday  There is no offered intention     
02/07    Tuesday   There is no offered intention     
02/08 Wednesday   There is no offered intention        
02/09 Thursday  There is no offered intention                                               
02/10 Friday   9:00AM Michael E.THOMSON,(40th Day Memorial) – req. by Helen Thompson  

  7:00PM  MOLEBEN * MOLEBEN   Молитва за перемогу українського народу                   
02/11 Saturday   1-ШA ПОМИНАЛЬНА СУБОТА * SOROKOUSTY                                             

    9:00AM   Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda. (First) 
 
                                               

            February  6 – 9, 2023 the mandatory annual clergy retreat at the  
                                                 Mt. Alvernia Retreat Center, NY   
    Zobov#\zuq/i ri/ni sv\`eny/i rekolekci[ Stemfords;ko[ Wparxi[  



 
 
�  SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u si/ni-lqtomu 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 January-February. May Our Lord Jesus Christ bestow 
his blessings of Good Health, Happiness, and 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 changed 
your phone number in the past year, please make sure you have notified the office of the 
change(s).  You can contact the office, or you may write your corrected information on a piece of 
paper, place it in an envelope, mark the envelope ”Address Change” and place it in the collection 
basket.  

 

� PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION 
 

God’s Blessings and Health for Family, peace in Ukraine and throughout the world 
                                                       $100.00 – Luba Andriyashko.  
 

In Memory of Irene KOLODIJ 

$50.00 - from Christine Jakymiw and family.  
  

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

�   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 our 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 5, 2023 

 

 

LQTYJ - MIS|C:  
KATOLYC:KO{ PRESY 

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

@SIVA?@-$20  5-ho lqtoho, 2023. 

  
 

Annual “ANDREW’S PENCE” or Gift of 

Love collection for the needs of the Office of    

Patriarch Sviatoslaw is scheduled for 

Sunday, February 19th, 2023 

 
 

 

Ri/na zbirka @ANDRI{V HRI"@ 
vidbudet;s\ u Nedilq 19-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 

 
ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ 

 

Тридцятого січня святкуємо пам'ять трьох великих і дуже визначних єрархів, учителів, проповідників 
і Отців Східної Церкви: святого Василія Великого, святого Григорія Богослова і святого Йоана 
Золотоустого. У нашому народі цей празник знаний як свято Трьох святих. Отці, три єрархи-святителі 
— це велетні віри, духа, святости й науки. Вони передали нам чисту віру Нікейського Собору, вони  



 

пояснили нам догми про Святу Тройцю, Христове божество та Пресвяту Євхаристію. За їхні заслуги 
Східна Церква називає їх у своїх богослужбах рівноапостольними, органами Святого Духа, колонами 
Церкви та вчителями вселенної. Усі троє жили в IV столітті — золотому віці християнської віри. 
Святий Василій і святий Григорій це сини славної Кападокії (Мала Азія), близькі друзі і майже 
однолітки. Святий Йоан Золотоустий — антіохієць і молодший від них на 20 літ. Усіх їх єднала 
апостольська ревність за святу віру і спасення душ. 

ЗНАМЕННІ РИСИ ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ 
Святий Василій Великий (329-379) 

 

Його батьки і діди — визначні патриції, заслужені і впливові роди та 
безстрашні визнавці святої віри. Його небуденні здібності, 
надзвичайно швидкий розум, велике бажання знань, а також 
фінансова спроможність, відкрили дорогу до найвищих і найкращих 
тодішніх шкіл і професорів. Британський історик Ф. Фарвар так описує 
особу святого Василія: "Його риси і постава, його струнка постать, 
бліде обличчя, бистре око, серйозна поведінка свідчили про 
шляхетське походження. Природна визначність характеру робила 
несмілими його ворогів, а захоплювала його приятелів. Це був 
уроджений володар, який християнською покорою ледве здушував 
почуття власної вищости" (Життя святих, Τ. II). 
Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький (ЧСВВ) у вступі до 
Аскетичних Творів святого о. нашого Василія Великого сказав про 
нього: "Василій це чоловік всебічно освічений у всіх напрямах 

тодішнього знання, знаменитий бесідник, незрівнянний знавець Святого Письма, знаменитий 
догматист та полеміст у боротьбі проти аріян". 
Святий Василій за своєю природою аскет і богослов. Будучи архиєпископом Кесарії у Кападокії, він 
зарекомендував себе як справжній оборонець святої віри, добрий організатор, знаменитий бесідник, 
визначний письменник, реформатор богослуження і святої Літургії, ревний опікун сиріт та вбогих, 
законодавець монашого життя в монастирях. За його заслуги свята Церква дала йому титул 
Великого, його пам'ять наша Церква вшановує в день його смерти 1 січня. 

Святий Григорій Богослов (к. 326-390) 
Його батько, також на ім'я Григорій, був єпископом у Назіянзі в Кападокії. Ще до його народження 
побожна мати Нонна склала обітницю віддати сина на службу Богові. Відтак, вручаючи Святе Письмо 
юнакові, вона сказала: "Як обіцяла, приношу тебе Богові, тож сповни моє бажання.  
Ти народився внаслідок моїх молитов. І про це тепер молюся, щоб ти був досконалий. Вручаю тобі, 
мій сину, цей дорогоцінний скарб, орудуй ним через ціле твоє життя а в майбутньому одержиш ще 
більші блага". 
Як святий Василій, так і святий Григорій одержав всебічну освіту у високих школах. У дорозі на студії 
до Атен його корабель захопила на морі велика буря. Він тоді ще не був охрещений, і, боячися, що 
загине без святого хреста, склав обіт: коли щасливо врятується, то посвятить себе службі Богові. В 
Атенах він зустрів святого Василія і вони стали вірними друзями на ціле життя. Про їхнє життя в 
Атенах він коротко каже: "Ми знали тільки дві дороги: одну до храму на молитву, а другу до школи по 
науку". 
Батько Григорія висвятив сина на священика, а святий Василій відтак призначив його на єпископа 
Сазими. Святий Григорій кілька літ був архиєпископом Царгорода. Він відзначився як глибокий 
проповідник. Його проповіді — мистецькі перлини й архитвори бесідництва. Святий Григорій великий 
звеличник святої Тройці. Догму про Святу Тройцю він кладе в основу християнської релігії. За свої 
богословські науки отримав назву Богослова. Візантійці звали його християнським Демосфеном. 
Святий Григорій за природою тихий, ніжний, чутливий і співчутливий. Завжди мріяв про життя 
молитви і контемпляції на самоті. Залишив проповіді, поезії і листи. Написав гарне Надмогильне 
Слово на честь свого друга святого Василія Великого та на честь свого батька Григорія. Пам'ять його 
смерти вшановуємо 25 січня. 



 

Святий Йоан Золотоустий (347-407) 
Він — дитина великого міста Антіохії. Там народився і довгі літа вів активну діяльність як ревний 
священик і невтомний проповідник. Проповідь була нерозлучною частиною його життя і душі. "Не 
можу одного дня проминути, — каже він своїм слухачам, — щоб вас не накормити зі скарбів Святого 
Письма". Мав слабке здоров'я, але коли виходив на проповідницю, то відновлював свої сили. Він сам 
про це говорить: "Проповідування робить мене здоровим. Як тільки відчиню свої уста, то зникає всяке 
умучення". Своїми проповідями він захоплював великі маси. У проповідях і гоміліях дає гарне 
пояснення великої частини Святого Письма Старого й Нового Завіту. За свої палкі і поривисті 
проповіді він отримав назву Золотоустого. Святий Йоан Золотоустий, як священик і як єпископ, 
цілком відданий своїй Церкві і своїм вірним. Він великий приятель і опікун убогих, удів і сиріт, його 
світлі таланти винесли його на архиєпископський престол столичного міста Цар-города. 
Святий Йоан Золотоустий — це ревний і повний жертви пастир, незрівнянний бесідник, учитель віри 
й моралі. До нас дійшло понад 800 його проповідей, книга Про священство та багато листів. На наших 
землях ще в княжих часах нічиїх проповідей так не знали і читали, як його. У домонгольській добі в 
нас було багато перекладів і вибраного з його проповідей під різними назвами, як "Златоуст", 
"Златоструй", "Ізмарагд", "Маргарит". "Ізборник" князя Святослава 1033 року містить у собі вибране 
з творів Йоана Золотоустого, Василія Великого, Григорія Богослова, Атанасія Великого, Григорія 
Ниського та инших. Його пам'ять відзначаємо два рази в році: день його смерти — 13 листопада і 
перенесення його мощей — 27 січня. 

 

�  STRITENN| HNIX  Різдвяний цикл свят завершується празником 
Господнього Стрітення, котрий святкуємо 2 лютого (15 лютого), на 40-ий 
день після Різдва Христового. Цей празник своїм змістом тісно зв'язаний з 
празником Різдва Христового, бо тут так само Христос нам об'являє Своє 
божество. Назва Стрітення символізує зустріч Сина Божого і Його Пресвятої 
Матері з праведним Симеоном – тому празник і отримав назву Стрітення.  
Мета празника Стрітення: прославити Богоявління на землі, звеличити 
Христове Божество та віддати честь Пречистій Діві Марії як Богоматері.  

Празник Господнього Стрітення започаткувався в Єрусалимі в другій 
половині IV ст. Першу згадку про нього подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де 
вона називає його "40-им днем після Богоявління". З Єрусалиму празник поширився на цілий 
Схід, але тільки в VI ст. за цісаря Юстиніяна (†527-565) його узаконили. Звичай благословити 
свічки на Стрітення прийшов аж після X ст. Вперше про це згадує Римсько-Германський 
служебник з XII-ст. Цей празник має один день перед- і сім днів після-празденства. Службу 
празника написали св. Андрій Критський, св. Іван Дамаскін, св. Косма Маюмський, патріарх 
Герман і Йосиф Студит. Наступного дня після Стрітення Східна Церква святкує пам'ять 
праведних Симеона й Анни. 

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 

Празник Стрітення засновується на події з життя нашого Спасителя, яку записав святий 
євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мойсея приписував, щоб кожна жінка після народження 
дитини 40 днів не сміла входити до храму, бо в той час вона вважалася нечистою. Ці 40 днів 
називалися днями очищення. Після закін чення цих днів мати новонародженої дитини 
приходила до храму і приносила жертву очищення. Багатша жінка жертвувала однолітнє ягня 
на всепалення та молодого голуба або горлицю, а вбога повинна була принести пару голубів 
або пару горлиць. Пречиста Діва Марія, як Божа Мати, не була зобов'язана до обряду 
очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника: "Утробу Дівичу 
освятив Ти різдвом Твоїм". Та все-таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у 
жертву дві горлиці.      



 
  

 Празник Господнього Стрітення започатковано в Єрусалимі в другій половині IV ст. Першу 
згадку про нього подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його "40 днем 
після Богоявлення". Його святкування описує так: "Сороковий день після Богоявлення 
святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, 
де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю, 
наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст 
Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26). 

З Єрусалима празник поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за цісаря Юстиніяна (527-
565) він набирає особливого значення. Цісар Юстиніян наказав уважати Господнє Стрітення 
за великий празник і святкувати його в цілому цісарстві. Через це в богослуженнях цього 
празника Церква кілька разів молиться за імператора. 

Празник Стрітення на Заході первісно був Господським і щойно набагато пізніше став 
вважатися Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або Пожертвування 
Ісуса у святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову 
поставили Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві Стрітення належить до 
Богородичних празників і подекуди має також назву Стрітення Пресвятої Богородиці. 

Дух богослужби Стрітення є той самий, що й дух Христового Різдва і Богоявлення: прославити 
Богоявлення на землі, звеличити Христове божество та віддати честь Пречистій Діві Марії, як 
Богоматері. Стихири вечірні і сідални, канон та стихири утрені — це один величний гимн слави 
в честь Христового Богоявлення, у честь предвічного воплочення Бога-Слова та в честь 
Пресвятої Богородиці. Ця мала Дитина, що її сьогодні батьки принесли до храму, це Бог 
предвічний, що дав закон Мойсеєві на горі Синай: "Сьогодні Той, — співаємо на стихирах 
литії, — що колись був дав закон Мойсеєві на Синаю, повинується задля нас приписам закону, 
бо змилосердився над нами... Сьогодні Симеон бере на руки Господа слави, що його спершу 
Мойсей у темряві бачив, як на Синайській горі давав йому таблиці... Творець неба й землі 
сьогодні носиться на руках старцем Симеоном". 

The Encounter of our Lord God and Saviour Jesus Christ 

The fortieth day after His birth, the All-Holy Virgin brought her Divine 
Son into the Temple of Jerusalem, in accordance with the Law, to 
dedicate Him to God and to purify herself. “Consecrate to me every 
first-born that opens the womb among the Israelites both of man and 
beast, for it belongs to me” (Exodus 13:2). “Tell the Israelites: when a 
woman has conceived and gives birth to a boy, she shall be unclean 
for seven days, with the same uncleanness as at her menstrual period. 

 On the eighth day, the flesh of the boy’s foreskin shall be circumcised, 
and then she shall spend thirty-three days more in becoming purified 
of her blood; she shall not touch anything sacred nor enter the 
sanctuary till the days of her purification are fulfilled. If she gives birth 

to a girl, for fourteen days she shall be as unclean as at her menstruation, after which she shall 
spend sixty-six days in becoming purified of her blood. When the days of her purification for a son 
or for a daughter are fulfilled, she shall bring to the priest at the entrance of the meeting tent a 
yearling lamb for a holocaust and a pigeon or a turtledove for a sin offering. The priest shall offer 
them up before the Lord to make atonement for her, and thus she will be clean again after her flow 
of blood. Such is the law for the woman who gives birth to a boy or a girl child” (Leviticus 12:2-7).  



 
 

Even though neither the one nor the other was necessary, nevertheless the Lawgiver did not, in 
any way, want to transgress His own Law whom He had given through Moses, His servant and 
prophet. At that time, the high-priest Zaccharias, the father of John the Forerunner [Precursor], was 
on duty in the Temple["serving as a priest before God in the order of his division" St. Luke 1:8]. 
Zaccharias placed the Virgin, not in the temple area reserved for women but rather in the area 
reserved for virgins. On this occasion, two unusual persons appeared in the Temple: Elder Simeon 
and Anna, the daughter of Phanuel. The righteous Simeon took the Messiah in his arms and said: 
“Now, Master, You may let Your servant go in peace, according to Your word, for my eyes have 
seen Your salvation” (St. Luke 2: 29-30).  

Simeon also spoke the following words about the Christ-child: “Behold, this child is destined for the 
fall and rise of many in Israel” (St. Luke 2:34).   Then Anna, who from her youth served God in the 
Temple by fasting and prayers, recognized the Messiah and glorified God and proclaimed to the 
inhabitants of Jerusalem about the coming of the long-awaited One.  

The Pharisees present in the Temple, who had seen and heard all, became angry with Zacharias 
because he placed the Virgin Mary in the area reserved for virgins and reported this to King Herod. 
Convinced that this is the new king about whom the Magi from the east spoke, Herod immediately 
sent his soldiers to kill Jesus. In the meantime, the Holy Family had already left the city and set out 
for Egypt under the guidance of an angel of God. The Feast of the Meeting of our Lord in the Temple 
was celebrated from the earliest times but the solemn celebration of this day was established in the 
year 544 A.D. during the reign of Emperor Justinian. (Prologue of Ohrid) 

�  CANDLES ARE BLESSED for the service of God at the Feast of the Presentation (of Our Lord 
in the temple). The candles remind us of the beautiful prayer of Simeon on seeing the Child Jesus 
and referring to Him as the "Light to lighten the Gentiles". St. John also refers to Christ as "The 
Light". Just as the ancient Hebrews kept candles burning to symbolize the presence of God in the 
Temple, so we have candles burning on either side of the Tabernacle. They are often placed in 
front of icons in the home or at church to represent our prayers and petitions. 

CANDLES IN CHURCH 

The candles burning on the altar represent the non-created Light of the Trinity, for the Lord dwells 
in unapproachable light. They also represent the fire of Divinity which destroys our ungodliness and 
sins.  The candles lit before the icon of Our Savior signify that He is the True Light who enlightens 
every man who comes into the world; at the same time, He is a fire that engulfs and revives our 
souls and bodies.  The candles lit before the icons of the Theotokos are a symbol of the fact that 
she is the Mother of the Unapproachable Light, and they stand as a symbol of her pure and burning 
love for God and her love for mankind.  

The candles lit before the icons of the saints reflect their ardent love for God for whose sake they 
gave up everything that man prizes in life, including their own lives. They also signify that these 
saints are lamps burning for us and providing light for us by their saintly lifestyle, their virtues, and 
their ardent intercession for us before God through their constant prayers.  
 

�   SOROKOUSTY    SOROKOUSTY   Slu]by za pomerlyx – sorokousty slu]ytymemo 

c;oho 2023 roku v nastupni suboty>  

       11-ho lqtoho< 4-ho, 11-ho ta 18-ho berezn\< ta 27-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 vaø’i po]ertvy do /etverha 9-ho lqtoho, dl\ 

per‘o=¢ pomynal;no¢ zaupokijno¢ slu]by.   

 



 

 

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. 11th 

& March – 4th,11th, 18th and the 27th of May 2023. 
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 Thursday. 9th 2023, to be remembered 
at 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, dropping in the collection basket, or mail them 
to the church office before February 9th. 

 
All Souls Saturdays 

Meatfare Saturday    (Feb. 11) 
The first universal, ancestral Saturday is on Meatfare Saturday. It falls during Meatfare Week and 
before the last day on which one may eat meat before the Great Fast begins. The following day, 
Sunday, commemorates the Dread judgment of Christ, and the Church prays for all that have 
departed in faith and hope of resurrection, beseeching the righteous judge to show forth His mercy 
upon them on the very day of impartial retribution at the universal judgment. The establishment of 
this Saturday dates from the first years of Christianity. Among the prayers during the divine services 
on this Saturday, we hear one for all "that from Adam until today have reposed in piety and correct 
faith," of every calling and every age; "for all that have drowned, that battle hath mown down, that 
earthquake hath swallowed up, that have been slain by murderers, that fire hath consumed, that 
have been food for the wild beasts, birds and serpents, that have been struck by lightning and have 
perished in freezing cold, that have fallen by the sword, that the horse hath trampled, the rock struck 
or the earth covered up, that have been slain by deadly potion or poison, or have choked on bones 
... ", i.e. all that have met untimely deaths and have been left without a proper funeral. Thus does 
the Church care for all our fathers, mothers, brethren, sisters and relatives. 
 

      Second, Third and Fourth Saturdays of the Great Fast  (March 4, 11, 18) 
Since throughout the Great Fast, such commemorations as are performed at every other time 
during the year do not occur during the celebration of the Presanctified Liturgy, it is the accepted 
practice in our Byzantine Church to commemorate the departed on these three Saturdays, that the 
dead be not deprived of the Church's saving intercession. (The remaining Saturdays of the Great 
Fast are consecrated to special celebrations: Saturday of the first week to St. Theodore the Great 
Martyr; Saturday of the fifth week to the praise of the Theotokos; the sixth Saturday commemorates 
the resurrection of the Righteous Lazarus.) 
 

                                                        Trinity Saturday   (May 27) 
This falls on the eve of Pentecost, hence the appellation "Trinity Saturday." On the day of Pentecost 
(or Trinity Day), the Holy Spirit descended upon the earth to teach, sanctify and lead all people to 
eternal salvation. Therefore, the holy Church calls upon us to make a commemoration on this 
Saturday, that the saving grace of the Holy Spirit wash away the sins from the souls of all our 
forefathers, fathers and brethren, that have reposed throughout the ages and, asking that they all 
be united in the Kingdom of Christ and praying for the redemption of the living and for the return of  



 
 
their souls from captivity, she begs the Lord to "give rest to the souls ... that have fallen asleep, in 
... a place of refreshment; . . . . for the dead shall not praise Thee, O Lord, neither shall they that 
are in hell make bold to offer unto Thee confession. But we that are living will bless Thee, and will 
pray, and offer unto Thee propitiatory prayers and sacrifices for their souls. 
 

Zadu'ni abo pomynal;ni suboty 
 

"Отців і праотців, дідів і прадідів, від перших аж до останніх..., всіх пом'яни, Спасе наш"  
(Четверта пісня канону утрені М'ясопусної суботи). 

Свята Церква як Містичне Христове Тіло об'єднує всіх охрещених вірних чи вони ще тут 

на землі, чи вже у славі в небі або чи ще може покутують за свої провини в чистилищі. 

Тому говоримо про Церкву воюючу, прославлену й терплячу. Усіх членів цієї троякої 

Церкви пов'язує та сама любов Господа  
 

Бога і ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних на землі, святих у небі й душ у чистилищі 

ми називаємо сопричастям святих. Вона полягає в тому, що святі в небі своїм 

заступництвом перед Богом можуть помагати й помагають нам на землі й душам у 

чистилищі. А ці знов можуть молитися за нас, але не можуть собі допомогти, бо час їхніх 

заслуг уже скінчився. Зате ми можемо їм допомогти своїми молитвами, добрими ділами а 

передусім жертвою святої Літургії. 

І якраз на науці святої віри про сопричастя святих основується прадавня практика 

Церкви, щоб молитися за тих, які відійшли до вічности. Про цю практику Другий 

Ватиканський Собор у Догматичній Конституції про Церкву каже: "Признаючи вповні цю 

спільноту цілого Містичного Тіла Ісуса Христа, Церква на землі від самих початків 

християнської релігії плекала пам'ять померлих з великою побожністю"  
 

Хоч Церква у своїх щоденних молитвах і богослуженнях пам'ятає про душі померлих, все-

таки вона, як добра мати, у часі церковного року призначає ще окремі дні для поминання 

й молитви за померлих. Ці дні називаємо задушними, або поминальними. 
 

"ПОМИНАЛЬНІ СУБОТИ 
1. Субота — день молитви за померлих 

У нашому церковному календарі не тільки кожний день у році присвячений якомусь празнику 
чи святому, але й кожний день тижня має свого покровителя. 
У понеділок свята Церква почитає ангельські хори, які в небі посідають перше місце після 
Пресвятої Богородиці. Вівторок присвячений святому Йоанові Хрестителеві, бо він є 
символом усіх пророків. У середу пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей та 
віддаємо честь Животворящому хресту, на якому помер наш Спаситель. У четвер почитаємо 
святих апостолів і святого о. Миколая. У п'ятницю віддаємо поклін Христовим мукам і його 
смерти на хресті. 
У суботу Господь Бог відпочивав після створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у гробі, 
спасши людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і щастя в Бозі. 
 Тому Церква присвятила суботу Всім святим, що відійшли до вічности, але ще не ввійшли у 
вічний і блаженний відпочинок зі святими в небі. Богородиця не має окремого дня в тижні, 
тому що кожного дня тижня Церква величає її у своїх богослуженнях. Три дні в тижні (середа, 
п'ятниця і неділя) по-особливому прославляють Пречисту Діву Марію у зв'язку з муками, 
смертю і воскресенням Ісуса Христа, у чому вона брала активну участь. 
 

2.  М'ясопусна субота 
Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в нашому церковному році 
деякі суботи, церковні богослужби яких уповні присвячені молитвам і поминанню померлих.  
 
 



 
 
Ті суботи звемо задушними, або поминальними. До них належить субота перед М'ясопусною 
неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту та перед Зеленими святами. 
М'ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх 
від віків померлих християн", себто за всіх тих, які коли-небудь і де-небудь померли або 
згинули, про кого, може, ніхто ніколи не молиться, щоб усі вони могли стати на Страшному 
Суді по правиці вічного Судді. 
 

3.  Друга, третя і четверта суботи Великого посту 
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за померлих. З цією метою 
виділено три суботи в пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться тільки в суботу й 
неділю, а в инші дні правиться Літургія Передосвячених Дарів. Щоб померлі не залишилися 
без ласк і заслуг святої Літургії, то суботу в пості призначено на осібне поминання померлих. 
 

4.  Зеленосвяточна субота 
Зіслання Святого Духа 50-го дня після Воскресення було завершенням справи відкуплення 
людського роду. Тому свята Церква, бажаючи, щоб і померлі були учасниками дарів 
відкуплення, у цю суботу поминає всіх від віків спочилих християн. Студитський монаший 
устав, написаний близько 980 року в студитському монастирі в Константинополі, подає, що в 
М'ясопусну й Зелену суботи всі монахи йшли на цвинтар молитися за померлих монахів. 

 
 

В УГКЦ проголошено всецерковний день посту, молитви і милостині 
24 лютого 2023 року в усіх єпархіях та екзархатах Української Греко-Католицької Церкви 
в усьому світі буде проведено день посту, молитви та милостині. Таку ініціативу від імені 

Синоду Єпископів проголосив Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ. 

Ранок 24 лютого 2022 року, перші вибухи в Києві 
 

24 лютого мине рік від початку повномасштабної 
війни, яку росія розв’язала проти України. 
За рішенням єпископів УГКЦ, уся Церква цей день 
проведе в пості, молитві і творенні діл милосердя. 

Цього дня о 12:00 за київським часом на «Живому 
телебаченні» розпочнеться 12-годинний 

молитовний марафон, який об’єднає у молитві всіх вірних на всіх континентах. До посту 
немає окремих приписів — ідеться про обмеження і самодисципліну відповідно 
до можливостей кожного вірного. 

«Нехай цей день стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого 
одягнути, змерзлого зігріти, голодного нагодувати», — пояснив Блаженніший Святослав, 
говорячи про потребу не тільки постити та молитися, а й чинити милосердя. 

«У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші молитви за перемогу українського 
народу в цій нерівній борні, а також за наше військо», — закликав Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

 



 
Bishop-emeritus John Bura was born on June 12, 1944 in Wegeleben, 
Germany, to the family of Gregory and Mary Bura. After emigrating to the 
United States, the family became parishioners of St. Peter and Paul 
Ukrainian Catholic Church in Jersey City.  
In 1959 after graduating from middle school, John Bura entered Saint Basil 
Minor Seminary in Stamford, CT. He became a seminarian at St. Josaphat 
Ukrainian Catholic Seminary and studied theology at the Catholic University 
of America in Washington, D.C., during the years 1965-1970 where he 
received bachelor’s degrees in humanities and theology. 
Archbishop Ambrose Senyshyn conferred Minor Orders and Sub-Diaconate 
upon John Bura on May 26, 1969 in the Cathedral of the Immaculate 
Conception, Philadelphia.  
On December 6, 1970 John Bura was ordained Deacon by Archbishop 
Ambrose Senyshyn at the Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. 
On February 14, 1971 in the Philadelphia Cathedral Metropolitan Ambrose Senyshyn ordained John 
Bura to the priesthood.  
From 1971 to 1972 Fr John taught religion at the Saint Basil Minor Seminary in Stamford, and from 
1972 to 1975, he also taught the Ukrainian language. In addition, he served as Vice-Rector of the 
Seminary. 
His pastoral appointments were: 
1975-1976 – Administrator of the St. Josaphat Church in Trenton, NJ; 
1976-1980 – Administrator of the St. Nicholas Church in Mahanoy City, PA (second time in 1983); 
1976- 1987 – Administrator of St. Michael Church in Shenandoah, PA. 
It was while Fr John was serving as pastor of the church in Shenandoah, the first Ukrainian Catholic 
parish in the United States of America, that on Easter Monday, April 7, 1980, the historic church and 
its adjacent rectory were completely destroyed by a devastating fire. Still a young priest at that time, 
Fr John led the parish through the trauma of the tragic loss and the reconstruction of the church. On 
November 27, 1983 the rebuilt church was consecrated. 
In 1987-1997 he was Rector of St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary in Washington, D.C. 
From 1997 till 2002, he served as Pastor of Holy Ghost Church in Chester and St. Nicholas Church 
in Millville. 
From 2001, he served as Pastor of St. Nicholas Church in Wilmington. 
On June 12, 1991 Pope Saint John Paul II named Father John Bura a Monsignor. 
On January 3, 2006 the Congregation for the Eastern Churches announced that Pope Benedict XVI 
blessed the decision of the Synod of the Bishops of the Ukrainian Greek-Catholic Church and 
appointed Monsignor John Bura the Auxiliary bishop for the Metropolitan of Philadelphia for 
Ukrainians. The episcopal ordination took place on February 21, 2006, in the Ukrainian Catholic 
Cathedral of Immaculate Conception in Philadelphia, PA. The principal consecrator was His 
Beatitude Lubomyr Cardinal Husar, co-consecrators – Most Reverend Archbishop Stefan Soroka, 
Metropolitan of Philadelphia, and Most Reverend Michael Kuchmiak, CSs.R. 
On July 29, 2009, Pope Benedict XVI nominated Bishop John the Apostolic Administrator, sede 
vacante, of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma. He served in that capacity until 
2014, until the enthronement of the new ordinary Bishop Bohdan Danylo. 
In 2015, Bishop John was appointed by Metropolitan Stefan Soroka as a special ambassador of the 
Ukrainian Catholic Church in Washington. 
Pope Francis accepted Bishop John Bura’s resignation on November 15, 2019. Since 2015 and after 
his resignation Bishop John lived in St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary in Washington, D.C. 
He died January 17, after an extended stay in Georgetown University Hospital, having received the 
Sacraments. 
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Saturday, January 28, 2023 

9:00 P.M. 
St. George’s Hall, 301 West Main St., New Britain, CT  

To Purchase Tickets Online:  

 

 

  

 

 
 

(Tickets will be held at Will-Call) 

To reserve your table: Contact Tania Zborowski at aleeah22@yahoo.com 

Raffle | Food | Table Setups            Alcohol Will Not Be Sold. BYOB 
 

Sponsored by Zolotyj Promin Ukrainian Dance Ensemble 

Malanka 
 

21 and over: $40 in 

advance, $50 at the door 

Under 21: $30 in 

advance, $40 at the door 
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     St. Michael’s Ukrainian Catholic Church                                                                            January 29, 2023 
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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 ! 
 

                              

                            

 

 

New Britain Malanka 2023 
January 28 9:00PM 

 

St. George’s Greek Church Hall 
 

301 West Main St 
For tickets and tables please 
Contact Tania Zborowski at  

         aleeah22@yahoo.com   
 

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) 


