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.DIRECTORY:

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

Parish Office:

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor

727– 576 - 1001

e-mail: bbarytskyy@gmail.com
Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:
Irene Popovich

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:
216-269-6829
Parish Office e-mail:

DIVINE LITURGY SCHEDULE:

bbarytskyy@gmail.com

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 Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

Please check weekly bulletin

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK

Confessions:

SUNDAY, August 28 12th SUNDAY AFTER PENTECOST Passing into Eternal Life

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: 1 Corinth. 15:1-11
Gospel: Matthew 19:16-26
Next Week’s Readings:
Epistle: 1 Corinth.16:13-24
Gospel: Mathew 21:33-42

(1952) of Sister Lavrentia (Harasymiv) of the Sisters of St. Joseph of Khyriv and
Confessor of the Toms’k Region.
8:30 AM

Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng.)
† Jaroslawa Popovich by Irene Popovich
10:00 AM † Andrij & Sophia Bocznewycz by Roman & Maria Bocznewycz
† Mychaylo Danylyshyn by Olha Dinkov (Ukr.)
MONDAY, August 29 The Beheading of the Honorable and Glorious Prophet,
Forerunner and Baptist John
8:30 AM † За душі в чистилищі by Halyna Plishka
TUESDAY, August 30
No service
WEDNESDAY, August 31 The Placing of the Precious Sash of Our Most Holy Lady the
Mother of God in Calcoprateia (942)
8:30 AM Thanks for Favors by Josefa Dolores
THURSDAY, September 1 Beginning of the Indiction, that is, the New Year
8:30 AM † Ivan & Hannah Telepko by Telepko Family
FRIDAY, September 2
8:30 AM Подяка за отримані ласки by Stefania David

SATURDAY, September 3
8:30 AM Health and Blessing for Galante Family by Jean - Paul Reymont
SUNDAY, September 4 13th SUNDAY AFTER PENTECOST
8:30 AM Healing for John Wis by Bill and Barbara Wis (Eng.)
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)
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Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our parish. Our Lord will reward you immensely.
CHARITABLE CONCERT! SUNDAY, AUGUST 28, 2022
Revived Soldiers Ukraine presents charitable concert with Honored Artist of Ukraine Natalka Karpa. All
collected funds will go to cover medical needs of the Ukrainian wounded servicemen. PM for tickets reservation!
Let’s support our favorite charity and talented Ukrainian singer!

THANK YOU!
Father Bohdan cordially thanks all the parishioners who took part in the celebration of Independence
Day of Ukraine last Sunday. Special thanks to Orest Dudyak and all the ladies for making a
delicious lunch; Irene Karawan for preparing financial report for United for Ukraine Fund;
Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for their work in the weekly cleaning of our church. "
Sanctify
those who love the beauty of your house."If any parishioners would like to help them, please call Fr. Bohdan.

It was collected for the needs of Ukraine - $5,865.00.

May the Lord bless and reward All of you!

Can you help me get back?
My name is Dan Mick. I'm an American citizen they can't take women and children being raped and
murdered and I've been volunteering in Ukraine for the last three months. Until I was injured and came
home for 30 days to get through my concussion protocol. I am ready to go back. and I'm asking for
sponsorship to do so. Plane ticket, travel expenses and food to get there is what I need. Could also use
another laptop since the one I have is been through combat and it's not doing so well. They will feed me
and give me a place to sleep or a piece of ground to sleep on when I'm there.
Dannymick1959@hotmail.com
727-268-1306
REGISTRATION OF NEW PARISHIONERS

If you wish to register and become a member of the Epiphany Parish, you can do so by filling out the registration form
in the vestibule of the church and handing it to the priest or putting it in the Sunday’s collection basket or submitting it
to the parish office. Then you can also get donation envelopes for the whole year.
UPDATE OF THE LIST OF PARISHIONERS : If you have changed your address in the last year, please let the priest

know so that he can update the list of parishioners' addresses.
SAVE THE DATE!
MARK YOUR CALENDAR!
ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ!
ЗАЗНАЧТЕ В СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ!
42nd - Annual Parish Autumn Fest:
Saturday & Sunday
November 12 - 13
Осінній Парафіяльний Фестиваль:
субота і неділя 12 - 13 листопада

BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a copy of the bulletin by
email, please let us know by calling the parish office (727 -576 - 1001) or
send your email request to bbarytskyy@gmail.com

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. To make donations at our parish or
through our parish website: https://www.epiphanyukrch.com/

Collections: August 21, 2022
1st D. Liturgy - $329.35 2nd D. Liturgy - $1,277.00
Candles: - $30.00 United for Ukraine - $5,865.00
Building Fund - $20.00 Mission Fund- $176.00
Total: $7, 697.00
May God bless and reward your generosity you show
to Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

ШУКАЄТЕ ПРАЦЮ? We have work available in the
construction field. Our office number is:727-797-6777
———————————————————
Homewatch CareGIvers of St Pete Beach.
727-914-7472 www.hwcg.com/St-Pete-Beach
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.
LITURGY INTENTIONS
Father Bohdan is accepting your intentions for Divine Liturgy.
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ!
Благодійний Фонд “Відродження Воїнів України / Revived Soldiers Ukraine організовує в цю неділю
28 серпня благодійний концерт за участю української співачки Наталки Карпи в нашій парафіЇ. Всі
зібрані кошти підуть на підтримку та реабілітацію захисників України. Додаткова інформація на
летючці.

ДЯКУЄМО!
Отець Богдан сердечно дякує всім парафіянам, які численно взяли участь у святкуванні Дня
Незалежності України минулої неділі. Особлива подяка Оресту Дудяку за організацію свята;
всім паням, які працювали в кухні та приготовляли смачний обід та декорували залю; Ірині
Караван за приготування фінансового звіту з пожертв для фонду United for Ukraine; Катерині Гжановскій та
Мелінді Нене - за їхню волонтерську працю в щотижневому прибиранні нашого храму.
Було зібрано на потреби України - $5,865.00
Нехай Господь благословить Вас та воздає сторицею!

ПЕРША СПОВІДЬ ТА УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ наших дітей відбудеться в парафії
в неділю 4 вересня o 10 годині ранку: Матвійко Гураль, Михайлик Гураль, Максим Путера, Роман
Полюга та Христина Ковальська після річного курсу катехизації, перший раз приступлять до Святої
Тайни Покаяння і урочисто приймуть Святе Причастя.
Пресвята Євхаристія є найціннішим даром, яка живить і освячує нас, перемінює в одне Тіло, Церкву, яка є Тілом
Христовим. Дякуємо Богові за цих дітей і молимося, щоб вони виростали в мудрості, святості, побожності і любові до
Бога і Церкви. “The Eucharist is the source and summit of the Christian faith. For in the blessed Eucharist is contained the
whole spiritual good of the Church, namely Christ himself, our Pasch.” (Cf. Catechism of the Catholic Church, #1324). Holy
Eucharist is a precious gift which nourishes each one of us and transforms us into one body, the Church, which is the Body of
Christ.

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ВІСНИК – Якщо ви бажаєте отримати парафіяльний вісник що тижня через е-пошту,
зверніться до священика або вишліть вашу е-адресу на адресу: bbarytskyy@gmail.com.
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ПАРАФІЯН
Якщо ви бажаєте зареєструватися і стати членом парафії Богоявлення, ви можете це зробити заповнивши бланк для
реєстрації, який знаходиться в вестибюлі храму і передати його священику чи вкинути до недільного кошика під час
збірки чи подати до парафіяльного офісу. Тоді ви зможете також отримати конверти для пожертв на цілий рік.

ОНОВЛЕННЯ СПИСКУ ПАРАФІЯН
Якщо ви за останній рік змінили свою адресу проживання, будь ласка, дайте знати священику, щоб він міг
обновити список адресів парафіян.
«ВЕРВИЧКА ЄДНАННЯ»
В рамках ініціативи УГКЦ “Вервиця Єднання” наша парафія підхоплює молитовний
марафон і приєднується до всесвітньої молитви вервиці 11 вересня в неділю відразу по
другій Службі Божій у храмі.
40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ Від 22 вересня і до 31 жовтня триватиме молитовна акція “ 40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ”. Мета
акції – припинення абортів, дітовбивства в утробі матерів. Кожного дня протягом цього часу перед пологовими
будинками триватиме молитовна акція за адресою: All Women’s Health Center, Inc. Розміщений за номером
4131 Central Avenue, в якій кожна парафія може взяти особисту участь через молитву і піст. Наша парафія
буде брати участь в молитві у вівторок 1 - го листопада з 9 години ранку. ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ!

1-го вересня - Початок церковного року-індикт.
Вересень є не лише звичайним, календарним початком нової пори року- осені, а й важливою подією у житті
Церкви. Саме 1-го вересня Церква святкує початок, найменування, нового церковного року, який розпочинає
коло літургійних богослужінь.
У посланні наших Єпископів читаємо: "Літургійний круг нашої Церкви є дуже багатий. Впродовж цілого року
устав постійно показує своїм вірним таїнства життя, страстей, смерти і воскресення нашого Божественного
Спасителя, величі Божого Материнства й могутнього заступництва Пречистої Діви Марії, подвиги святих
мужів і жінок, що своїм геройським наслідуванням Христа прославили Бога й увесь людський рід. Часи посту
й утримання від гучних забав мають допомогти вірним більше панувати над собою та краще готуватися до
таїнственної зустрічі з Христом у Пресвятій Євхаристії за життя і в день другого приходу Христа при кінці
світу".
Літургійний рік — це наче велика духовна книга, яка вчить нас, як Бога любити, Йому служити, Його славити
та як спасти свою душу. Cказано про велику Божу любов і милосердя. Ця духовна книга кожного дня спонукає
нас до молитви, жертви й покути.
Рік має 365 днів і багато людей серед нас можуть відійти до вічності ще цього року. Чи покличе Бог нас до
вічності? Не знаємо. Цей рік для нас може бути останнім тут на Землі. Тому маємо бути готові до зустрічі.
Христос каже: "Отже, стережіться, бо не знаєте ви години, коли прийде Господь. Знайте ж це, що коли б знав
господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би, і підкопати свого дому не дав би" (Матвій 24:42
–43). Тому будьте готові ви,—бо прийде Син Чоловічий тієї години, коли ви не думаєте!» (Maтвій 24:44).
Пам’ятаймо, що наше життя - це величезний Дар, яким Бог нас нагородив, тому маємо прожити з користю в
першу чергу для нашої душі і просити благословення на кожен день та дякувати Богові за Його ласку.
Сьогодні, на початку нового церковного року, ми маємо гарну нагоду над цим замислитись, наскільки ми є
готові до зустрічі з Христом, переглянути наше життя і внести добрі зміни.
Нехай Господь благословить усіх вас у Новому році щедрими духовними дарами, добрим здоров’ям, миром,
злагодою, розумінням, міцною вірою та Божою любов'ю.
—————————————————————————————————————————————
Beginning of the Indiction
In our Ecclesiastical year, September 1 is called the “beginning of the indiction.” It marks the first day of the Ecclesiastical year in the Church. The word “indiction” is a Latin word meaning “impose.”
We celebrate September 1st as the Frist day of our ecclesiastical year because of the following reasons:
1. The month of September was, for the Hebrews, the beginning of the civil year (Exodus 23:16).
2. In the first church communities, September was the month of gathering the harvest of summer to prepare for the
beginning of the winter months ahead. Therefore, people offered their harvest to God, in thanksgiving, to bless
their winter ahead.
3. The tradition tells us that the Hebrews finally entered the Promise land during the month of September.
4. In September, our Lord Jesus first entered the synagogue in Nazareth (Luke 4:16-21) to preach his mission to save
Mankind.

5. Emperor Constantine introduced the first official indiction in the year 312, after he defeated the enemies of Christianity in the month of September. Following this victory, Constantine granted freedom of confession to the Christian Faith throughout the Roman Empire.
6. The First Ecumenical Council Nicaea, 325 decreed that the Church year should begin on September 1.

God, be merciful to me, a sinner.
God, cleanse me of my sins and have mercy on me.
I have sinned countless times;
forgive me, O Lord.

May the partaking of your Holy Mysteries, O Lord,
not cause my judgment or condemnation
but rather the healing of soul and body.

Remember me, O Lord, in your kingdom!
Remember me, O Master, in your kingdom!
Remember me, O Holy One, in your kingdom!

Accept me this day, O Son of God,
as a partaker of your mystical supper.
I will not speak of the Mystery to your enemies,
nor give you a kiss as did Judas,
but like the thief I confess to you:

I believe and confess, O Lord,
that you are truly Christ,
the Son of the living God,
who came into the world to save sinners,
of whom I am the first.

Prayer Before Holy Communion

Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих твоїх таїн.
Господи, а на зцілення душі і тіла.

Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш, у царстві твоїм.
Пом’яни мене, Владико, коли прийдеш, у царстві твоїм.
Пом’яни мене. Святий, коли прийдеш, у царстві твоїм.

Вечері Твоєї тайної днесь. Сину Божий, мене причасника (причасницю)
прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як
Юда, але, як розбійник, сповідаюся Тобі:

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога
живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший (перша) я.

Молитва приготування до Святого Причастя

434 90th Ave North
St. Petersburg, Florida

September 4, 2022
4 вересня 2022 року

First Reconciliation
(Confession)
&
Solemn Holy Communion

Перша Сповідь та
Урочисте Святе Причастя

Epiphany of Our Lord
Ukrainian Catholic Church
Парафія Богоявління Господнього
Української Католицької Церкви

AutumnFest Auction:
Your Help is needed.
Our traditional AutumnFest will be held this year on
Saturday, Nov. 12th and Sunday, Nov. 13th, 2022.
With your help, we will have our auction again,
which is entertaining and a wonderful fundraiser.
We hope that every family make a thematic basket or
a donation to our auction. Examples are as follow:
Italian Meal Basket
Christmas Basket
Car Care Basket
Baby Basket

Chocolate Basket
Winn Dixie Basket
Coffee Basket
Beach Basket

Children’s Basket
Wine Basket
Tea Basket
Publix Basket

Your Art
Ukrainian Items
Creative Items
Unique Gifts

Gift Cards to restaurants, grocery stores, movie theaters, and special events are always
great. Passes to baseball, football, basketball, hockey games, or golf outings make every
sports fan happy. Use your imagination. Ask for donations from shops you frequent. We
need your help and appreciate every donation.
Remember, all donations are a tax deductible.
If you have questions please
Contact Olya at (727) 421-0221
or e-mail her at StPeteUkie@aol.com
Your help is needed to make this a successful event.
Thank you in advance.
**************************************************************************************************************************************************

Please bring your donations to the small parish hall beginning Sunday, Sept. 25th.
Please complete the following form and leave it with your donation.

I will donate/donated _____________________________________________________
_____________________________________________to the AutumnFest Auction.
Your Name: _____________________________________________________________
Your Phone Number: ______________________________________________________
Your E-mail: ____________________________________________________________

12-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропар (3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земляни, бо показав владу рукою Своєю Господь.
Він смертю смерть подолав, первістком з поміж мертвих став, визволив нас із глибин аду, і подав світові
велику милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий, і нас вивів із брам смерти; нині Адам веселиться і радіє Єва,
разом же і пророки з патріярхами безустанно оспівують божественну могутність влади Твоєї.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (3): Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами святих невидимо за нас молиться
Богу. Ангели з архиєреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються, бо за нас благає Богородиця
споконвічного Бога.
Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости.
Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.
Апостол: До Корінтян першого послання св. апостола Павла читання (1Кор 15,1-11)
Браття, пригадую вам Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також
спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував; інакше ви увірували надармо.
Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням; що
був похований, що воскрес третього дня за писанням; що з’явився в Кифі, потім дванадцятьом; опісля ж
з’явився він більш, як п’ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з’явився
Якову, згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з’явивсь і мені; бо я
найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив Церкву Божу. Благодаттю Божою я є те,
що є, а благодать його в мені не була марна; бо ж працював більше всіх їх, та не я, але благодать Божа, що
зо мною. Чи то я, отже, чи то вони, - так ми проповідуємо, і так ви увірували.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (3): На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитись навіки.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (3): Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти мене.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Мт 19,16-26)
Того часу, один приступив до нього й каже: “Учителю! Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?”
Ісус сказав до нього: “Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки (Бог). Як хочеш увійти в
життя, додержуй заповідей.” “Яких?” - питає його. А Ісус до нього: “Не вбивай, не чини перелюбу, не
кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак до
нього: “Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує?” “Якщо хочеш бути досконалим,” - сказав Ісус до
нього, - “піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь і йди за мною.”
Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: “Істинно
кажу вам: Трудно багатому ввійти в Небесне Царство. Інше кажу вам: Легше верблюдові пройти через
вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже Царство.” Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: “Хто
ж тоді може бути спасенний?” Ісус глянув на них пильно й мовив: “У людей це неможливо, Богові - все
можливо.”
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

TWELFTH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion (3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the Lord has done a mighty deed with His arm. He
trampled death by death; He became the firstborn of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great
mercy to the world.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (3): You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of death. Today Adam
exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim the divine might of Your
power.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (3): Today the Virgin stands before us in the church, and together with the choirs of saints invisibly prays
to God for us. Angels are worshipping with hierarchs; apostles exult with prophets, for the Mother of God prays in
our behalf to the eternal God.
Prokimenon (3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing.
Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy.
Prokimenon (3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing.
Epistle: Reading of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (1Cor 15,1-11)
Brethren: I am reminding you of the gospel I preached to you, which you indeed received and in which you also
stand. Through it you are also being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain.
For I handed on to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the
scriptures; that he was buried; that he was raised on the third day in accordance with the scriptures; that he appeared
to Kephas, then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred brothers at once, most of whom are
still living, though some have fallen asleep. After that he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to
one born abnormally, he appeared to me. For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I
persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me has not been ineffective.
Indeed, I have toiled harder than all of them; not I, however, but the grace of God [that is] with me. Therefore, whether it be I or they, so we preach and so you believed.
Alleluia Verses:
Verse (3): In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (3): Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to save me.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Mt 19,16-26)
At that time, someone approached Jesus and said, “Teacher, what good must I do to gain eternal life?” He answered
him, “Why do you ask me about the good? There is only One who is good. If you wish to enter into life, keep the
commandments.” He asked him, “Which ones?” And Jesus replied, “‘You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; honor your father and your mother’; and ‘you shall love your
neighbor as yourself.’” The young man said to him, “All these I have observed. What do I still lack?” Jesus said to
him, “If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven.
Then come, follow me.” When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions.
Then Jesus said to his disciples, “Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the
kingdom of God.” When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, “Who then can be saved?”
Jesus looked at them and said, “For human beings this is impossible, but for God all things are possible.”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

