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Baptisms: 
Arrangements must be made by 
parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

Myrrh-Bearing Women  April 11, 2021 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  

          
Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  
 

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantors: Mykhaylo Golowko  

                                                        Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 

 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, April 11 - THOMAS SUNDAY  

Artos is distributed today with Myrovannia / Мировання і роздача Артоса 

8:30 AM   † Thomas Poole by Ann Poole (Eng) 

10:00AM   Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr) 

                   † Ruzia & Yosyf Paraschak by Lusia & Bohdan Sawa  

 

PARISH EASTER DINNER (SVIACHENE) / ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ  

 

MONDAY, April 12       

10:00 AM   D. Liturgy and Funeral Service for † Lesia Nazarkewych  

 

TUESDAY, April 13   

No service 

 

WEDNESDAY, April 14 

No service 

 

THURSDAY, April 15   

No service 

 

FRIDAY, April 16    

No service 

 

SATURDAY, April 17       

 No service                   

 

SUNDAY, April 18   Myrrh-Bearing Women  
8:30 AM  Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng) 

10:00AM † Petrusia Mokrycki - 1st Ann. by Andrian Mishtal (Ukr) 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Acts 5:12-20  

Gospel: John 20:19-31 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Acts 6:1-7 

Gospel: Mark 15:43-16:8 
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Перші християни казали: «Якщо ти побачив свого 

брата, ти побачив Бога» (пор. Мт. 25. 35-40). І ми 

віримо в це, і знаємо, що лише, наповнюючись Його 

світлом, ми зможемо любити і служити тим 

найменшим, яких воскреслий Христос прийшов 

спасати насамперед. 

 

РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ: В традиції 

нашої Церкви клякання символізує покуту та 

покаяння. Тому-то в часі посту ми багато 

клякали та били поклони. Великдень – це час 

радості з воскреслим Ісусом, тому Свята 

Церква навчає нас не клякати у дні від Воскресіння 

до Зіслання Святого Духа.  

МИРОВАННЯ  

Сьогодні ми святкуємо Томину 

Неділю.  В кінці Божественної 

Літургії буде мировання і роздача 

Артоса.  Слово артос (по-грецьки - 

квасний хліб) означає освячений хліб, 

або  просфора. 

Артос упродовж всього Світлого 

тижня займає в храмі саме видне 

місце, разом з образом Воскресіння Господнього, і на 

закінчення пасхальних святкувань роздається вірним. 

Вживання артоса починається з самого початку 

християнства. У сороковий день після Воскресіння  

Христос вознісся на небо. Учні і послідовники 

Христові знаходили розраду в молитовних спогадах 

про Господа - вони пригадували кожне Ісусове слово, 

кожний крок.  Коли сходилися на загальну молитву, 

вони, згадуючи Тайну Вечерю, причащалися Тіла і 

Крові Христової.  Готуючи звичайну трапезу, вони 

перше місце за столом залишали невидимо 

присутньому Господу і клали на це місце хліб.  

Наслідуючи Апостолів, Отці  Церкви встановили 

звичай в свято Воскресіння Христового класти в храмі 

хліб, як видимий вираз того, що потерпілий за нас 

Спаситель зробився для нас правдивим хлібом життя. 

 

ПІДГОТОВКА І СВЯТКУВАННЯ ВЕЛИКОДНЯ 

Сердечно дякуємо Михайлу Головко, Ігору Ворику, 

Hope Sanford, Олі та Івану Черкас за встановлення 

Божого гробу та квіткові декорації. Керівнику 

парафіяльного хору Наді Саві та всім хористам за 

їхній чудовий спів під час святочних Богослужінь. 

Дякуємо всім парафіянам за щедрі датки на церкву під 

час свята. Нехай воскреслий Господь благословить 

усіх вас ласками і щедротами за вашу любов і 

підтримку. 

 

Отець Богдан приймає  намірення на Служби 

Божі на цей рік.  

 

Вітаємо парафіян та прихожан храму 

Богоявлення! 

 Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

 
ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ відбудеться 

сьогодні, в Томину Неділю, 11 квітня, відразу 

після другої Літургії. Вхід - добровільні датки. 

 

Неділя Томина 
«Щасливі ті, які, не бачивши, 
увірували!» (Йо. 20, 29). І 

нехай щасливим буде кожен із 
нас. Це блаженство – останнє в 

Євангелії, і воно перегукується 
з першим: «Щаслива та, що 
повірила, бо здійсниться 

сказане їй від Господа» (Лк. 1, 45). Діва Марія повірила в 
Слово Отця, і через її віру Святий Дух дав тіло відвічному 
Слову. Вона носила Його в своєму лоні і народила на світ, але 

саме через віру вона вчилася кожного дня, аж до Його смерти 
на хресті, пізнавати і любити Його як Сина Божого. Діва 

Марія щаслива, як ніхто инший, адже вона завжди жила у вірі 

(див. Лк. 8, 19-21; 11, 27-28). 

Богородиця ніколи не просила знаку для того, щоб вірити. 

Вона покірно покладалася на вірність свого Господа. Для нас, 
людей маловірних, дані знаки, щоб допомогти нам вірувати, 
що Ісус – це Христос, Син Божий, аби, віруючи, ми мали 

життя в Його ім’я. І це важливо: якщо ми не віруємо в любов 
нашого Отця, яку Він засвідчив в Ісусі, не можемо жити. Ми 
існуємо тому, що люблені Ним. І тоді життя – це безперервна 

перемога над смертю, це воскресення. Наша віра – у Бозі, 

Який воскресив Ісуса з мертвих. 

Дещо недовірлива наполегливість Томи дає нам світло 
розуміння. Як ми можемо впізнавати Ісуса сьогодні? Після 
свого воскресення Він присутній серед людей значно 

більшою мірою, ніж у своєму земному житті, адже для Нього 
вже нема жодних фізичних обмежень. Але ми все ще 
перебуваємо у смертному матеріяльному світі. Найбільшого 

знаку Його присутности Тома торкнувся рукою: він 
торкнувся Його ран, Його пробитого боку, від яких нам 

дається Святий Дух, життєдайна любов. А сьогодні ранами на 
Тілі Ісуса є рани всіх людей, наші рани, рани всіх тих, які 

страждають у своєму серці, у своєму тілі, у своїй гідності. 

Ці рани всього людства ми можемо бачити безпосередньо чи 
через засоби масової інформації, відчувати перед ними 
зворушення чи безнадію, але у воскреслому Христі 

отримуємо инший погляд: погляд віри, котрий сягає поза 
видимі речі, аж до глибинної сутности людей і впізнаючи в 
них таким чином Господа, образом якого вони є, який любить 

їх.  
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Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in prayer. 

  ———————————————————————————————————————————   

THE PARISH EASTER DINNER (SVIACHENE) will be held today, on Thomas Sunday, April 11 after 

10:00AM Liturgy in the Parish Hall. Free donations by the door.  

 

Do Not Persist in Unbelief but Believe! 

Quite often we hear Saint Thomas the Holy Apostle simply referred to as "doubting Thomas." This phrase has become quite famil-

iar to us. We even apply it to others when they express doubt or disbelief.  

Scripture tells us that when Our Risen Lord first appeared to the apostles, they were gathered behind locked doors out of fear of 

persecution. Thomas, however, was not among them. Upon returning to the locked room, the other apostles related to Thomas 

their encounter with the Lord. Thomas, who had seen his Master crucified and buried, dismissed the claims of the others. He de-

clared that he would not believe them until he could see our Lord for himself and probe the nail marks with his fingers and place 

his hand in His side. Our Lord returned to the locked room and presented His hands and His side to Thomas for examination and 

declared, "Do not persist in your unbelief, but believe!" (John 21:27) 

EASTER CALLS FOR A CHANGE: There is NO kneeling during the entire Easter Season - from Easter Sunday until 

Pentecost Sunday. Kneeling has been our position of prayer during the Holy Season of the Great Fast (Lent) as the expression of 

our humility and our repentance. Standing will be our position of prayer as an expression of joy, victory and our belief in the Res-

urrection of Our Lord. We always stand for the singing of "Christ is Risen..." 

ANOINTING / MYROVANIA 

As we celebrate Thomas Sunday today, at the end of the Divine Liturgy the faithful will be anointed by the priests with Holy Oil 

and receive a piece of the artos. Artos is a Greek word which means leavened bread. The Artos is a loft of bread especially baked 

for the Feast of Pascha/Easter, and it is blessed at the end of the Divine Liturgy on Easter Sunday and placed on the tetrapod to be 

venerated by the faithful. A seal depicting the resurrection of Christ covers the artos. The Artos symbolizes the appearances and 

the physical presence of the risen Christ among the disciples. Today, on Thomas Sunday, the artos is cut and distributed to the 

faithful symbolizing Christ, the bread of life.  

 
THANK YOU!!! 

We wish to express our gratitude to Myckaylo Golowko, Ihor Voryk, Hope Sanford, Olya and John Czerkas for 

setting up and dismantling the tomb, for decorating and organizing the flowers in church during Holy Week and chang-

ing the altar linens. May the Risen Lord bless you and reward you for all the work you to do for our church.  Thank you 

very much!     

 

DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your request for  D. Liturgy. Call Fr. Bohdan. 

 

Healing Mass for Victims of Abuse 

April is Child Abuse Prevention Month. Staff members from our diocesan Safe Environment Office and Victim Assistance 

Ministry are planning a “Healing Mass for Victims of Abuse,” to be held on Saturday, April 24, 2021, 11:00 a.m. at the Cathe-

dral of St. Jude the Apostle, 5815 5th Avenue N., St. Petersburg. This Mass is open to the public and is intended for anyone who 

has suffered any type of abuse. If you have 

questions about this event, please contact 

Michael Craig, Safe Environment Program 

Coordinator at (727) 344-1611 

or mjc@dosp.org. 

 

Collections: April 4, 2021 

1st D. Liturgy:                          $2,517.00   

2nd D. Liturgy:                         $1,425.00 

Building Fund:                         $515.00 

Good Friday:                            $194.00      

Mr. & Mrs. Chomanczuk:       $300.00                      

Mission:                                     $269.00 

Candles:                                     $167.00                                                            

Total:                                          $5, 387.00 
 

May God bless and reward your generosity you show to 
Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL   

AND TESTAMENT! 

 

mailto:mjc@dosp.org


 

 



 

SUNDAY OF ST. THOMAS  
Troparion (7): Though the tomb had been sealed, from the tomb You arose, O Life and Christ our God. Though the 

door had been locked, You appeared among the disciples, O Resurrection of all; and thus You restored an upright spirit 

for us according to Your great mercy.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (8): Thomas placed his restless hand into Your life-giving side, O Christ our God; and since You entered, 

although the doors were locked, he cried to You with the other apostles: You are my Lord and my God.  

 

Prokimenon (3): Great is the Lord, mighty in power; to His wisdom there is no limit.  

Verse: Praise the Lord for He is good. Sing to our God for He is loving. To Him our praise is due.  

Prokimenon (3): Great is the Lord, mighty in power; to His wisdom there is no limit.  

 

Epistle: Reading of the Acts of the Holy Apostles. (Acts 5,12-20)  

In those days, many signs and wonders were done among the people at the hands of the apostles. They were all togeth-

er in Solomon’s portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, be-

lievers in the Lord, great numbers of men and women, were added to them. Thus they even carried the sick out into the 

streets and laid them on cots and mats so that when Peter came by, at least his shadow might fall on one or another of 

them. A large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those 

disturbed by unclean spirits, and they were all cured. Then the high priest rose up and all his companions, that is, the 

party of the Sadducees, and, filled with jealousy, laid hands upon the apostles and put them in the public jail. But dur-

ing the night, the angel of the Lord opened the doors of the prison, led them out, and said, “Go and take your place in 

the temple area, and tell the people everything about this life.”  

 

Alleluia Verses:  
Verse: Come, ring out your joy to the Lord; hail God Who is our Savior.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Let us come before Him, giving thanks; with songs let us hail the Lord.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Jn 20,19-31)  

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
The angel exclaimed to her, full of grace: Rejoice, O pure virgin, again I say: Rejoice! Your Son is risen from the 

grave on the third day and has raised the dead. Let all nations rejoice.  

Shine in splendor, O new Jerusalem! For the glory of the Lord is risen upon you. Sing with joy and rejoice, O Zion 

sing. And you, pure Mother of God, rejoice in the resurrection of your Son.  

Communion Verse:  
Glorify the Lord, O Jerusalem; praise your God, O Zion.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Blessed is He Who Comes:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

We have seen the true light:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

May our mouths be filled:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Blessed be the name of the Lord:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Glory and Now:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life. Lord, have 

mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give the blessing.  



 

НЕДІЛЯ ТОМИНА  

 

Тропар (7): З опечатаного гробу, засяяв Ти, Христе, як життя, і при замкнених дверях станув між учнями, як 

воскресіння всіх, через них обновляючи у нас праведного духа, з великої Твоєї милости.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (8): Коли Ти ввійшов при замкнених дверях, Христе, Боже, допитливою рукою Тома перевірив Твій 

життєдайний бік і з іншими апостолами закликав: Ти Господь мій і Бог мій.  

Прокімен (3): Великий Господь наш, і велика сила Його, і розумові Його немає міри.  

Стих: Хваліте Господа, бо добрий! Співайте Богу нашому, бо милий!  

Прокімен (3): Великий Господь наш, і велика сила Його, і розумові Його немає міри.  

 

Апостол: Діянь святих апостолів читання. (Ді 5,12-20)  

Тими днями, руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у 

притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати; однак народ хвалив їх вельми. 

Віруючих дедалі більше приставало до Господа, сила жінок і чоловіків; так що й на вулиці виносили недужих і 

клали на постелях і на ліжках, щоб, як ітиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей 

збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі 

видужували.  

Устав тоді первосвященик і всі ті, що були з ним, - то була секта садукеїв, - і, повні заздрощів, наклали руки на 

апостолів і вкинули їх до громадської в’язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в’язниці й, вивівши 

їх, мовив: “Ідіть і, ставши у храмі, говорить до народу всі слова життя цього.”  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Ів 20,19-31)  

Достойно:  
Ангел звістив Благодатній: Чиста Діво, радуйся! І знову кажу: Радуйся! Твій син воскрес на третій день із 

гробу, і мертвих воскресив. Люди, веселіться!  

Світися, світися, новий Єрусалиме! Слава бо Господня на тобі засяяла! Радій нині і веселися, Сіоне, а ти, чиста 

Богородице, втішайся воскресінням Сина твого.  

 

Причасний Стих:  
Прослав, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сіоне.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Благословенний:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Ми бачили світло:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Нехай сповняться уста наші:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Нехай буде ім’я Господнє:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Слава і нині:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.  


