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Parish Office Hours:   
Monday through Friday  
 10:00 AM - 2:00 PM   
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(727) 576-1001  

  

 Confessions: 
  

Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy or by 

request 
 

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. 

THOMAS SUNDAY April 24, 2022 

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. Cantor:   

                   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 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 
SUNDAY, April 24    THOMAS SUNDAY Artos is distr ibuted today with Myrovannia 

8:30 AM   Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan  (Eng.) 

10:00 AM   Health & Birthday Blessings for Lusy Sawa by Nadia Sawa (Ukr.)  

 

PARISH EASTER DINNER (SVIACHENE) / ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ  

 

MONDAY, April 25                                           
No Divine Liturgy - Clergy Conference 

 

 

TUESDAY, April 26 
No Divine Liturgy - Clergy Conference 

 

 

WEDNESDAY, April 27    
No Divine Liturgy - Clergy Conference 

 

 

THURSDAY, April 28   
 No Divine Liturgy - Clergy Conference 

 

 

FRIDAY, April 29   

12:00 PM  † Nadia Chomko by Bohdan Chomko 
 
SATURDAY, April 30         

8:30 AM  † Sofia & Andriy  Bocznewycz by Roman & Mar ia Bocznewycz  

 

SUNDAY, May 1 Myrrh-Bearing Women  

8:30 AM   † Semen Zenewycz by Bohdanna Kulba  (Eng.) 

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

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 

ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ відбудеться сьогодні в Томину Неділю, 24 квітня, відразу після 

другої Літургії. Традиційні великодні страви. Ціна - $25. 
 

СВЯЩЕНИЧА КОНФЕРЕНЦІЯ: Духовенство нашої Єпархії разом з Преосвященним Владикою Богданом Данилом цього 
тижня відбудуть щорічну священичу конференцію в місті Парма, Огайо.  З огляду на це  не буде служитися Божественна 
Літургія до четверга включно.   

ДЕНЬ МАТЕРІ - 8 травня  

Цього року маєте можливість вшанувати свою матір, бабусю, тітку, сестру чи іншу особливу жінку у 

вашому житті (живу чи померлу) даром Божественної літургії. Виповніть конверт “Mother’s Day” який ви 

маєте вдома і напишіть виразно ім’я та прізвище матері, чи жива чи покійна, та надішліть до парафії. Імена 

матерів будуть опубліковані у парафіяльному бюлетені. 

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. 

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. 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. 

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.  

 

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.  

ДЯКУЄМО Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму. Нехай 

Бог благословить Вас! 

Збір коштів!  
Будьте єдині з Україною! Допоможіть нам зібрати більше коштів для підтримки гуманітарних місій. Ми 

продаємо рюкзаки та футболки (по 20$) та дворові таблички (15$), які можна придбати в парафіяльній залі. 

Дякуємо за те, що ви є єдині з Україною! Дякуємо Андрію та Ліні Сливка за їх пожертвування! Також можна 

купити номерні знаки до авта з українською символікою. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX_YhpRNxmAAIHGjzbkF/SIG=1317ckiqb/EXP=1301608280/**http%3a/web.mac.com/lubap/Ukrainian_Easter/Traditions_files/droppedImage_1.png
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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 SVIACHENE will take place on Thomas Sunday, April 24 after second Liturgy. Cost - $25 at Door. 

 

Mother’s Day Divine Liturgy!  

This year consider honoring your mother, grandmother, aunt, sister or other special woman in your life (living or 

deceased) with the gift of a Divine Liturgy. Please send names in your Mother’s Day envelope. The names will be 

published in the parish bulletin. 

Family needs living essentials!  
There is a family of four (Mother, daughter, son and daughter-in-law) who are arriving in St. Petersburg from Ukraine. 

They have been offered an empty house for at least 6 months. They are in need of living essentials. Reaching out to 

you for some help. If you have any extra items that you would be willing to give to this family, please let me know.  

Here are some essential living needs: Need 3 beds and bedding. (Probably one full bed and maybe two twin beds, or 3 

full beds), couch/chairs to sit on, table to sit at, cooking items, dishes/silverware, lamps. 

You may have other items that  you don't need but they can use along with living supplies. Pick up for the larger items 

will be arranged. Please let me know if you have the larger items and we will set up a pick-up time. For smaller items, 

please hold them and I will let you know. Thank you for your support. Everything helps. Please share this message 

with family and friends.  

May 6th Fundraiser for Medical Supplies 

 Inviting all to a Varenyky Dinner on Friday, May 6th, 2022, 4:00-8:00 pm in the parish hall.  

There will be takeout available also.  All proceeds will go towards purchasing first aid. Please volunteer to help in any 

way you can during this important fundraising event .    Pre-orders will be available. 
If anyone would like to sell their Pysanky, Ukrainian art, shirts, blouses, ceramic, etc. during this time, it would really 

be great to share our Ukrainian art with the public. Contact Olya at 727-421-0221      

 

THANK YOU! Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for  their  wor k in the weekly cleaning of our  church.  

"Sanctify those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God bless you! 

 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE!  We are extremely grateful for  your  generous 

donations and support in helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We will continue 

receiving monetary donations at our parish or  through  our parish website:  

https://www.epiphanyukrch.com/      May God bless you all!  

 

FUNDRAISER!   Stand United with Ukraine! Help us to r aise more funds to suppor t humanitar ian effor ts. We 

are selling backpacks and t-shirts ($20 each) yard signs ($15 each)  & license plate ($20) that can purchased at the 

parish hall. Sorry, at this moment we're not shipping or delivering. Thank you for standing united with Ukraine!  Thank 

you to Andrew & Lena Slywka for donating them! 
 

9th Annual Marian Eucharistic Conference, May 13-15, 2022 - " Do Whatever He Tells You." 
All are invited to the 9th Annual Marian Eucharistic Conference at Ave Maria University, "Do Whatever He Tells You," May 13-15, 
2022. Featured speakers will include Bishop Joseph Coffey, Fr. Rick Martignetti, Fr. Larry Richards, Dr. Mark Miravalle, Johnette 
Benkovic Williams, and Steve Ray. The cost is $180 per person and includes lodging and all meals for the entire weekend. For more 

information visit aveconferences.com or call (239) 
348-4725 or email aveconferences@gmail.com. Collections: April 17, 2022  

1st D. Liturgy - $3,863.00    2nd D. Liturgy - $1,178.00    Seminary - $464.00   

Candles: - $72.00  Flowers - $34.00 Building Fund - $40.00  

     Good Friday / Плащаниця - $661.00        Total: $6,312.00      

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

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

mailto:aveconferences@gmail.com




SUNDAY OF ST. THOMAS  

(Second Paschal Sunday)  
Troparion (7): Though the tomb had been sealed, from the tomb You arose, O Life and Chr ist 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, alt-

hough 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 together in 

Solomon’s portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, believers 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 during 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, r ing 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 біль-

ше 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 довко-

лишніх 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 апо-

столів 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 Бо-

городице, 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.  


