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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

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK

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.

This Week’s Readings
Epistle: Hebrew 9:11-14
Gospel: Mar k 10:32:45
Next Week’s Readings:

Epistle: Philippians 4:4-9
Gospel: J ohn 12:1-18

SUNDAY, April 3 5th Sunday of Great Lent
Commemoration of Our Venerable Mother, Mary of Egypt.
8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng)
10:00AM † Yurij Boszko by Boszko Family (Ukr )
MONDAY, April 4
TUESDAY, April 5
6:00 PM Молебен за Україну / Prayer for Ukraine
WEDNESDAY, April 6
6:00 PM Хресна Дорога / Stations of the Cross
THURSDAY, April 7
FRIDAY, April 8
8:30 AM Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених
Дарів.
SATURDAY, April 9 Лазарева Субота
8:30 AM † Czeslava Szewczuk by J ean - Paul Reymont
SUNDAY,

April 10 Palm Sunday - THE LORD’S ENTRANCE INTO

JERUSALEM

8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng)
10:00AM † Ivan & Halyna by Nadia Dudyak (Ukr )
Blessing of Pussy Willows and Myrovania following / Благословення лози та
пальмового віття
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

————————————————————————————————————————————————
ДЯКУЄМО!
Дякуємо нашим парафіянам, які минулої неділі приготували смачний обід для нас, а саме: Ірині Фалінській,
Надії Дудяк, Іванні Барицькій, Іванні та Мар’яні Павлишин, а також Катерині Ковальській та її доньці
Світлані. Дякуємо Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого
храму. Нехай Бог благословить Вас!
ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР! Вербна неділя, 10 квітня по Службі Божій. Якщо Ви хочете купити паску, будь
ласка впишіть своє ім’я на листку в притворі храму.
ДЯКУЄМО! ПЕРША ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВІД НАШОЇ ГРОМАДИ ВЖЕ В УКРАЇНІ
Сердечно дякуємо нашим парафіянам, волонтерам і всім людям доброї волі, хто з величезним
бажанням відгукнувся на наш заклик допомоги для України в цей складний час. 25 піддонів, 8,5 тони
гуманітарної допомоги вже в Золочеві. На черзі інших 25 піддони, які цього тижня будуть відправленні до
України. Своєю солідарністю ми показуємо християнську любов, співчуття і милосердя один до одного. Це є
наша дієва молитва та віра, яка виявляється у добрих ділах.
Повідомлення з ФейсБук від “Карітас - Золочів» про отримання допомоги.
Працівники «Карітас Золочів УГКЦ» дякують нашим друзям із Америки - Course of Action Foundation (Tampa, Floridа) та
Epiphany of Our Lord Ukrainian Greek Catholic Church ( St. Petersburg, Floridа) та всім людям, чиє серце готове допомагати,
співчувати, підтримувати,долучатися до спільної справи, яка є особливо необхідною у сьогоднішніх умовах війни.
Дякуємо отцю Bohdan Barytsky за скерування допомоги у «Карітас Золочів УГКЦ», на жаль, ми не можемо включити
всіх причетних до списка, оскільки не знаємо всіх поіменно. Надійшла гуманітарна допомога у кількості 16 піддонів
дуже необхідного вантажу, а саме – речі першої необхідності. Ці набори швидко передамо за потребою. Частину вантажу
відправимо на Схід України, а іншу частину розподілимо біженцям, які на даний час перебувають у Золочівському
районі.
Ви знайшли спосіб підтримати так багато родин та дітей, передати їм тепло, турботу і частинку любові! Міцного здоров'я
Вам, благополуччя, достатку та миру!
ВЕРВИЦЯ: Молитва на Вервиці проводиться кожної неділі о годині 9:30 ранку перед Службою Божою. Щира
подяка тим, що допомогають провадити вервичку.
Важливо пам’ятати всім що перед і після Службої Божої, слід зберігати ТИШИНУ в церкві. Церква- це дім Божий а
тому не треба заважати концентруватися у молитві тим вірним, які моляться перед і після Служби Божої.
СЛОВО БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
«Наша особиста перемога над злом буде перемогою України в її невидимій боротьбі проти диявола», –
Глава УГКЦ у 37-й день війни. Якщо ви відчуваєте, що новини, які ви читаєте чи бачите по телебаченні,
полонять вашу волю, розум, почуття чи намагаються стати внутрішнім окупантом вашої особи,
знайте, що ця пропаганда є навіюванням зла. У цей момент чинімо спротив! Ми маємо усвідомити,
що можемо перемагати, але не власними силами, а силою і благодаттю Святого Духа.
Духовна боротьба, каже він, характеризується тим, що диявол намагається через залякування і пропаганду
навіяти нам свої думки. Далі, продовжує свою думку архиєрей, людина починає діалогувати з грішним
навіюванням. Відтак ведеться боротьба всередині наших умів і сердець. «Ведуться вуличні бої всередині
людської особи зі злом, яке намагається нас захопити. А тоді, якщо ми і далі піддаємося, – настає згода нашої волі на зло,
внутрішня окупація гріхом, поневолення людини, пристрасть, гріх», – пояснив Глава Церкви.
Він наголошує, що для того аби перемогти в цій невидимій боротьбі, насамперед потрібно усвідомити, що з гріхом, з
дияволом не можна діалогувати. Його треба відкидати і перемагати.
Ба більше, для того щоб протистояти ворожій ідеології, вигнати диявола спершу з наших умів і сердець, а відтак з наших
домівок і землі, треба насамперед усвідомити неправду та чинити їй спротив з усієї нашої силі і волі. Тільки тоді прийде
викорінення, визволення і настане свобода.
«Молімося за українське військо, за тих, хто веде боротьбу проти окупанта! Підтримуймо їх своїми молитвами! Ведімо
нашу невидиму боротьбу проти неправди і того всього, що намагається паралізувати нашу волю і захопити наш
внутрішній духовний світ! Молімося за Україну, чинімо спротив окупантові й усякому злу! Викорінюймо зло з наших
сердець! Будьмо християнами і людьми навіть в обставинах війни», – попросив Блаженніший Святослав.
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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.

———————————————————————————————————————————————OUR JOURNEY TRHOUGH PASCHA
During our spiritual journey through the Great Fast we are called to make every deliberate effort to be more
prayerful, humble, merciful and forgiving, abstaining from both food and sin during the next forty days “for
now is the season of repentance. Let us cast off the works of darkness and put on the armor of light” .
May this journey be a true experience of spiritual growth and communion with our God who anxiously awaits
our response to his love and forgiveness. Although our Church traditionally prescribed abstention from meat and dairy products
in days gone by for the entire duration of Lent, the following minimal Lenten regulations are in force in our Eparchy:
Abstinence from meat and all dairy products for the First Day of The Great Fast and on Good Friday.
Abstinence from meat only on all Fridays of Lent as well as Holy Saturday. We also recommend voluntary abstinence from meat
on all Wednesdays of Lent. Reception of the Sacraments of Reconciliation and Holy Eucharist during the Pascal season (from the
onset of Lent to the Wednesday before Ascension Thursday).
Fasting and Abstinence regulations are not binding on persons 60 or older, the very poor, sick, nursing or pregnant women,
children before the age of 14, and those who engage in physically very hard labor. Prayer and almsgiving oblige all!
————————————————————————————————————————
THANK YOU!

We truly thank our parishioners, volunteers and all people of good will who responded with great desire to our
call for help for Ukraine at this difficult time. By our solidarity we show Christian love, compassion and
mercy to one another. It is our effective prayer and faith that is manifested in good works:
OUR SUPPLIES ARRIVED IN UKRAINE!!!! MORE THAN 17K LBS AND 25 PALLETS OF HYGIENE
ITEMS AND FIRST AID KITS FOR UKRAINIAN FAMILIES IN NEED. Glory to Ukraine! The supplies
collected with so much love from Tampa donors, and volunteers have finally arrived to Zolochiv, Ukraine!
EASTER BAZAAR! Palm Sunday, Apr il 10, after the Divine Litur gy. If you want to buy Pascha
bread, please write your name on a piece of paper in the vestibule of the church.
LENT AND FAST: Pray the ROSARY with us every Sunday befor e the 10:00 Divine Litur gy. Many
thanks to those who help in leading this devotion.

It is very important for everybody to keep SILENCE in the Church before and after the Divine Liturgy. The Church is
the house of God. Please do not interrupt those faithful who try to concentrate on prayer before and after the Liturgy.
THANK YOU! Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for their wor k in the weekly cleaning of our chur ch.
"Sanctify those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God bless you!
MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE! We ar e extr emely gr ateful for your gener ous 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 Ukr aine! Help us to r aise mor e funds to suppor t humanitar ian effor ts. We
are selling backpacks ($20
each) and yard signs ($15
Collections: March 27, 2022
each)
that can purchased at the
1st D. Liturgy - $764.00 2nd D. Liturgy - $853.00 Building Fund - $10.00
parish hall. Sorry, at this
Candles: - $91.00 Parish Lunch:- $369.00Mission - $220.00
moment
we're not shipping or
Insurance - $65.00 Special donation - $300.00
Total: $2,673.00
delivering. Thank you for
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish!
standing united with Ukraine!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
Thank you to Andrew
TESTAMENT!
Slywka for donating them!
ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

Official Announcement
Chancellor for Canonical Affairs
Chrism Mass
Please mark your calendars for this year’s Chrism Mass, to take place on Tuesday, April 12, 2022,
beginning at 11:00 a.m., at the Cathedral of St. Jude the Apostle, 5815 5th Ave. N., St. Petersburg. Please note the change in the starting time. Most Reverend Gregory L. Parkes, Bishop of
St. Petersburg, will be the principal celebrant and homilist.
This year’s Chrism Mass will be open to the public. It will also be broadcast via livestream on our
diocesan website beginning at 11:00 a.m. Individual pastors will receive the blessed oils on behalf
of their parishes.
As is customary during each year’s Chrism Mass, priests observing their 25th, 40th, 50th, 60th and
65th anniversaries of ordination will be honored. Please note: If you are celebrating one of the
aforementioned anniversaries and your name does not appear in the list below, or if you know of a
priest in our diocese who should be included on this list, please provide this information to Maria
Gonzalez in the Chancellor’s Office. Phone: 727-341-6831.
This year, fifteen priests will be honored. Our Jubilarians are as follows:
25th Anniversary
Rev. Bohdan Barytskyy
Rev. Jose Furtado
Rev. Wayne C. Genereux
Rev. Daniel R. Kayajan
Rev. Kenneth J. Malley
Rev. Martin Okoro
Rev. Franco Pinto, S.D.B.
Rev. Allan C. Tupa

40th Anniversary
Rev. James P. Horan, S.D.B.
Rev. Edward H. Lamp
Rev. Charles Leke Nkafu
50th Anniversary
Rev. Belisario Riveros
60th Anniversary
Rev. Msgr. Thomas F. Earner
Rev. Msgr. David Greka
65th Anniversary
Rev. Msgr. Michael F. Devine
Congratulations to all!

FIFTH SUNDAY OF GREAT LENT
(Commemoration of Mary of Egypt)
Troparion (4): When the disciples of the Lor d lear ned fr om the angel the glor ious news of the r esur r ection and
cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ our God is risen,
granting to the world great mercy.
Troparion (8): In you, O Mother Mar y, the faithful image shone for th; you car r ied your cr oss and followed
Christ. You taught by your deeds how to spurn the body, for it passes away, and how to value the soul, for it is immortal. Therefore, your soul is forever in happiness with the angels.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (3): Once filled with all kinds of evil, now thr ough r epentance she appear s as the br ide of Chr ist.
Leading an angelic life, she crushes the devils with the help of the Cross. Therefore, the venerable Mary has become a
bride of the kingdom.
Prokimenon (4): How gr eat ar e Your wor ks, O Lor d; You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lor d, O my soul; O Lor d my God, You ar e exceedingly gr eat.
Prokimenon (4): God is wondr ous in His saints, the God of Isr ael.
Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Hebr ews. (Heb 9,11-14)
Brethren: When Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing through the greater and
more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood
of goats and bulls and the sprinkling of heifer’s ashes can sanctify those who are defiled so that their flesh is cleansed,
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse
our consciences from dead works to worship the living God.
Alleluia Verses:
Verse (4): Poise your self and advance in tr iumph and r eign in the cause of tr uth, and meekness, and justice.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (4): You have loved justice and hated iniquity.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Mk 10,32-45)
At that time, taking the Twelve aside Jesus again began to tell them what was going to happen to him. “Behold, we are
going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to
death, but after three days he will rise.” Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him,
“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” He replied, “What do you wish [me] to do for you?”
They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.” Jesus said to
them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with
which I am baptized?” They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with
the baptism with which I am baptized, you will be baptized; but to sit at my right or at my left is not mine to give but is
for those for whom it has been prepared.” When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus
summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over
them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the
Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”
It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):
In you, O Woman Full of Grace, the angelic choirs and the human race - all creation - rejoices. O Sanctified Temple,
Mystical Paradise, and Glory of Virgins! He, Who is our God from before all ages took flesh from you and became a
child. He made your womb a throne, and greater than the heavens. In you, O Woman Full of Grace, all creation rejoices. All praise be to you!
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
The just man shall be in everlasting remembrance. An evil report he will not fear.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

П’ЯТА НЕДІЛЯ ПОСТУ
(Преподобної Марії Єгипетської)
Тропар (4): Світлу про воск ресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду звільнившись,
Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, що дає світові велику
милість.
Тропар (8): В тобі, мати, дбайливо зберігся образ, бо, прийнявши хрест, ти пішла слідом за Христом і
ділом навчала ти погорджувати тілом, бо воно проминає, а дбати про душу - єство безсмертне. Тим-то з ангелами разом радується, преподобна Маріє, дух твій.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (3): Перше блудами всякими сповнена, як Христова невіста через покаяння днесь явилася, ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста ти убиваєш. Ради цього як невіста царева ти явилася,
Маріє преславна.
Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.
Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий.
Прокімен (4): Дивний Бог у святих своїх, Б ог Ізраїлів.
Апостол: До Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр 9,11-14)
Браття, Христос же, з’явившись як архиєрей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою - тобто не земної будови, - і не з кров’ю козлів та телят, але з власною кров’ю, - увійшов назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, - який духом вічним приніс себе
самого Богові непорочним, - очистить наше сумління від мертвих діл, на служіння Богові живому!
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (4): Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і справедливости.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (4): Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Мк 10,32-45)
Вони були в дорозі, поступаючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались вони, й, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним: “Оце йдемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий первосвященикам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам; і
насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб’ють, він же по трьох днях воскресне.”
Яків же та Іван, сини Заведея, підходять до нього й кажуть йому: “Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим.” Він же їм відповів: “Що хочете, щоб я зробив вам?” “Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми
сиділи: один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі.” Ісус же сказав їм: “Не знаєте, чого просите. Чи
можете пити чашу, яку я п’ю, і христитися хрищенням, яким я хрищусь?” Ті йому відповіли: “Можемо.” Ісус
сказав їм: “Чашу, яку я п’ю, питимете,-і хрищення, яким я хрищуся, христитиметесь. Сидіти ж вам праворуч
від мене чи ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому приготовано.”
Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: “Ви знаєте, що ті,
яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити лише щоб служити й віддати своє життя як
викуп за багатьох.”
Достойно:
Тобою, Благодатна, радіє все творіння; ангельський хор і людський рід. Святий храме і раю духовний, похвало
днів! З Тебе Бог воплотився і став хлоп’ятком - предвічний Бог наш. Твоє бо лоно він учинив Своїм престолом,
просторішим від небес. Тобою, Благодатна, радіє все творіння. Слава Тобі!
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не увоїться.
Алилуя, Алилуя, Алилуя.

