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.DIRECTORY: 
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727– 576 - 1001 

  

Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
 

216-269-6829 
  
  

Parish Office e-mail: 

bbarytskyy@gmail.com  
  

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

 
 Parish Hall Rental :   
(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. 

14th Sunday after Pentecost  August 29, 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. 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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, August 29   14th Sunday after Pentecost                                        

8:30 AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan  

10:00AM   Health and Blessing for Myroslaw & Mariyka Vasylyna by Lena 

Slywka 

 

MONDAY, August 30 
8:30 AM   Health and Blessing for Irene & Anatol Popovich by Bill & Barbara 

Wis. 

 

TUESDAY,  August 31 

No service 

 

WEDNESDAY,  September 1  Beginning of the Church New Year/ Початок 

Церковного Року 

8:30 AM   † Yurij Karawan by Karawan Family 

 

THURSDAY, September 2  

No service 

 

FRIDAY, September 3 

8:30 AM   † Maria Zadojnyj by Stefania Zadojnyj 

 

SATURDAY, September 4  
8:30 AM    †  Prof. Markian & Osypa Hrabowensky by Irena & Yur ij Telepko 

 

SUNDAY, September 5   15th Sunday after Pentecost                                        

8:30 AM    † Margie Ference by Stefania Zadojnyj 

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

This Week’s Readings 

Epistle: 2 Cor. 1:21-2:4 

Gospel: Matthew 22:1-14 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Cor. 4:6-15    

Gospel: Matthew 22:35-46  

 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

ДЯКУЄМО!  

Отець Богдан сердечно дякує всім парафіянам, які численно взяли участь у святкуванні 

відновлення Дня Незалежності України минулої неділі. Особлива подяка Оресту Дудяку за 

замовлення банерів, ювілейних монет, декорації та організацію свята; Стефанії Ледді і всім паням 

за приготування смачного обіду; Наді Саві та всім членам парафіяльного хору за їхній талант , 

клопітку працю та чудовий концерт до свята.   Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 

ДЯКУЄМО! 

Від імені парафії дякуємо нашим парафіянам - членам 40 відділу Українсько - Американських ветеранів 

міста Сейнт Петерсбург за їхню пожертву і придбання прапорів, Американського та 

Українського, та стояків до них  для парафіяльного залу.  Роман Бочневич - $100, Іван 

Черкас - $120,  Віктор Радзібаба - $50,  Анатолій Попович - $20,  Ярослав Походай - $10 

і  Мар’ян Бойчук з Норт Порт- виготовлення та пожертва тризуба на верх прапора.   

 

ОГОЛОШЕННЯ      COVID -19 

В зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, особливо тут у Флориді, закликаю парафіян бути 

особливо пильними і обережними - зберігати дистанцію між собою, часто мити руки, по мірі можливості 

носити маски, особливо в людних місцях. Не потрібно цілувати ікону на тетраподі, приступаючи до Святої 

Тайни Евхаристії -відкривайте широко уста.  Якщо хтось з парафіян чується ослабленим чи має високу 

температуру, прошу залишатися вдома. 

Я дякую Наді Саві за організацію недільної кави в парафії, але з огляду на ситуацію ми не будемо мати 

кави в найближчі кілька неділь аж до покращення ситуації. Дякую всім парафіянам, котрі фінансово 

підтримують нашу парафію у часі пандемії. 

ВАКАЦІЇ 

ЗАНОТУЙТЕ: Отець Богдан буде мати  вакації і відповідно його не буде в парафії. Якщо хтось з вас хотів 

би полагодити різні справи до того часу, прошу дзвонити до священика. Ми будемо мати в нашій парафії 

тільки по одній Літургії кожної неділі, а саме в 10 –ій годині ранку, починаючи з 12-го вересня і по 3-

тє жовтня включно. 

ЮВІЛЕЙНІ МОНЕТИ 

До Дня Незалежності України ми отримали з України для наших парафіян пам’ятні монети, 

приурочені до 30-ї річниці Незалежності. Якщо ви ще не отримали цього дарунку, але бажаєте 

його дістати, будь ласка звертайтеся до священика. 

 

ОПОВІДІ 

Наміряються вступити в подружній стан наречені: Адріян Роман Крупка та Rachel Nieves Крупка.  Шлюб 

– 9 жовтня. Якщо хтось знає про якісь перешкоди щодо їхнього намірення, прошу доповідати священику. 

 

 

Collections: August 22, 2021 
D. Liturgy:    $1, 361.00         Candles:        $42.00     

A/C Fund:     $215.00             Total:             $1, 618.00 
 

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! 
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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.  

 

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 for ordering banners, anniversary coins, decorations 

and organization; Stephanie Leddy and all the ladies for making a delicious lunch; Nadia Sawa and all parish 

choir members for  their  talent, har d work and a wonder ful concer t. May the Lor d bless and rewar d  

All of you!  

THANK YOU!  

On behalf of the entire Parish we would like to say Thank you to all Veterans of Post  #40 from St. 

Petersburg who donated funds for the new flags for the church hall. Roman Bocznewycz-$100, John 

Czerkas-$120, Victor Radzibaba -$50, Anatol Popovich -$20, Jerry Pochodaj -$10 and Marian 

Bojsiuk  from North Port donated the Tryzub for the top of flag pole at the last Memorial Day 

Commemoration. May God Bless all of them! 

 

COVID 19 SPECIAL ANNOUNCEMENT 
Please remember that the COVID19 virus - Delta is still very active within our community, therefore, please follow (at 

minimum) the these guidelines: If you are not feeling well, please stay home, please use social distancing (6 feet): 

while seating or standing in the pews - between nonfamily Members, while standing in line for Communion and 

returning to the pews, veneration of icons, etc. should be done without touching or kissing them, If you wish to receive 

Communion, open your mouths wide, do not touch the spoon and do not cough or sneeze upon it.  God Bless You for 

continuing to support our parish by your donations. For your convenience, you may also donate to our Parish, 

Epiphany of our Lord  online at our website https://www.epiphanyukrch.com/ - click on donate on the home page. 

 

VACATION 

NOTE: Father  Bohdan will have a monthly vacation and will not be in the par ish. If any of you would like to 

order liturgy intentions or other things, please call the priest. We will have in our parish only one Liturgy every 

Sunday at 10 o'clock in the morning, starting from September 12th until October 3rd . 

 

ANNIVERSARY COINS 
For the Independence Day of Ukraine, we received from Ukraine for our parishioners commemorative coins dedicated 

to the 30th anniversary of Independence. If you have not yet received this gift, but wish to receive it, please contact the 

priest. 
 

WEDDING BANNS 

The following couple wishes to enter the Holy State of Matrimony on Saturday, October 9, 2021:  Adrian 

Roman Krupka & Rachel Nieves Krupka. If anyone knows of any impediments to this mar r iage, please 

contact Father. 

40 Days for Life St Petersburg 2021  

Christians of all denominations throughout Tampa Bay are invited to take part in the national 40 Days 

for Life effort from September 22 through October 31. 

In addition to 40 Days of prayer and fasting for an end to abortion in America, please consider 

volunteering to pray outside of All Women’s Health Center on Central Ave (4131 Central Avenue, St 

Petersburg) for one or more hours during the 40 Days. 40 Days for Life is a peaceful prayer vigil, not a political 

protest.. All Christians of all denominations can stand together to pray for an end of abortion. Christians right here in 

St Petersburg have participated in 40 Days For Life since 2008.  

 

Please mark your calendar! The Parishioners of Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church have 

been asked to join others to stand, pray, and support the Anti-Abortion cause. We know how important this is and 

will  participate.  Please join us for this very important cause. We will be getting together on  Friday  October 

29,  2021 from 9:00 AM . 



SAVE THE DATE! 

MARK YOUR CALENDAR! 

41th Annual Epiphany  

Autumnfest Ukrainian  

Festival Nov. 13-14 

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ! 

ЗАЗНАЧТЕ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ! 

41 - ий щорічний Осінній Парафіяль-
ний Фестиваль,  

13 - 14 листопада 

 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  

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 ціло-

го року устав постійно показує своїм вірним таїнства життя, страстей, смерти і воскресення нашого Боже-

ственного Спасителя, величі Божого Материнства й могутнього заступництва Пречистої Діви Марії, по-

двиги святих мужів і жінок, що своїм геройським наслідуванням Христа прославили Бога й увесь людсь-

кий 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 ду-

маєте!» (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 дяку-

вати 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, ми-

ром, 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 Ec-
clesiastical 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. 

 
 

 

 

 

 

http://mystelias.com/beginning-of-the-indiction/


FOURTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
BEHEADING OF ST. JOHN THE BAPTIST  

  
Troparion (5): Let us the faithful acclaim and worship the Word, co-eternal with the Father and the Spirit, and born of the Virgin 
for our salvation. For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to suffer death and to raise the dead by His glorious resurrec-

tion.  
Troparion (2): The remembrance of the just is wor thy of praise, but the Lord's testimony is sufficient for  you, O Forerunner ; 
for it has shown that you are indeed more worthy of honor than the Prophets. You were found worthy to baptize the Lord Whom you 

foretold. Thereafter, you suffered for the truth and, rejoicing, also announced the good news to those in the Abyss that God had ap-
peared as man, taking away the sins of the world and granting to all of us the abundance of mercy.  
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (5): You, my Savior , descended to Hades, and as the Almighty, You shattered its gates. With Yourself You, as Cre-
ator, raised the dead and shattered the sting of death, and delivered Adam from the curse, O Lover of Mankind. And so we cry out: 

Save us, O Lord.  
Now and for ever and ever: Amen.  
Kontakion (5): The glor ious beheading of the Forerunner  was par t of Gods saving plan that the coming of the Savior  might be 

announced even to those in the Abyss. Weep then, Herodias, that you asked for a wicked murder, because you loved neither God's law 
nor eternal life, but only the passing pleasure of life.  
 

Prokimenon (5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for  ever .  
Verse: Save me, O Lord, for  there is no longer  left a just man.  

Prokimenon (7): The just man is glad in the Lord and takes refuge in Him.  
Verse: Hear  my voice, O God, when I pray to You.  

 

Epistle: Reading of the Second Epistle of St. Paul to the Cor inthians. (2Cor 1,21-24;2,1-4)  
Brethren: The one who gives us security with you in Christ and who anointed us is God; he has also put his seal upon us and given the 
Spirit in our hearts as a first installment. But I call upon God as witness, on my life, that it is to spare you that I have not yet gone to 

Corinth. Not that we lord it over your faith; rather, we work together for your joy, for you stand firm in the faith. For I decided not to 
come to you again in painful circumstances. For if I inflict pain upon you, then who is there to cheer me except the one pained by me? 
And I wrote as I did so that when I came I might not be pained by those in whom I should have rejoiced, confident about all of you 

that my joy is that of all of you. For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not that you might be 
pained but that you might know the abundant love I have for you.  

 

Alleluia Verses:  
Verse (5): Your  mercies, O Lord, I will sing for  ever ; from generation to generation I will announce Your  truth with my 

mouth.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Verse (5): For  You have said: Mercy shall be built up for  ever ; in the heavens Your  truth shall be prepared.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Verse: The just will flour ish like the palm tr ee and grow like a cedar  of Lebanon.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Verse: Planted in the house of the Lord, they will flour ish in the cour tyard of our  God.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Mt 22,2-14)  
The Lord told this parable: “The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his 

servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, ‘Tell those 
invited: “Behold, I have prepared my banquet, my calves and fattened cattle are killed, and everything is ready; come to the feast.”’ 

Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated 
them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his 
servants, ‘The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to 

the feast whomever you find.’ The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was 
filled with guests. But when the king came in to meet the guests he saw a man there not dressed in a wedding garment. He said to him, 
‘My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?’ But he was reduced to silence. Then the king said to his at-

tendants, ‘Bind his hands and feet, and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.’ Many 
are invited, but few are chosen.”  

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.  



14-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

УСІКНОВЕННЯ ГОЛОВИ СВ. ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ  
 

Тропар (5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово, що від Діви народилося на спасіння наше, прославмо, вірні, і 

поклонімся, бо Воно благозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним воскресін-

ням Своїм.  

Тропар (2): Пам’ять праведного з похвалами, для Тебе ж доволі Господнього свідчення, Предтече; Ти показався воісти-

ну і від пророків чесніший, бо сподобився у водах христити Проповідуваного. Тому за істину постраждав Ти, радіючи, і 

тим, що були в аді, благовістив Бога, який в тілі з’явився, взяв гріхи світу і подав нам велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти, і, як всемогутній, сокрушивши його брами, Ти, Чоловіколюбче, як Тво-

рець, воскресив з Собою померлих, жало смерти вирвав, й Адама від прокляття визволив. Тому всі до Тебе взиваємо: 

Спаси нас, Господи!  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (5): Предтечі славне усікновення було божественним задумом, щоб Він тим, які в аді перебували, про-

повідував прихід Спасителя. Нехай, отже, ридає Ідоріяда, випросивши беззаконне вбивство, бо не життя вічне, ні закон 

Божий полюбила, лише отой лукавий і дочасний.  

 

Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.  

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.  

Прокімен (7): Радіє праведник у Господі, і на Нього уповає.  

Стих: Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до Тебе.  

 

Апостол: До Корінтян другого послання св. апостола Павла читання (2Кор 1,21-24;2,1-4)  

Браття, той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші 

серця завдаток Духа.  

А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, нащадивши вас, не прийшов більше в Корінт. Не начебто ми панували 

над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати - вам на радість; бо ви щодо віри стоїте міцно.  

Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку; бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, 

що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належилася 

радість; бо я відносно вас певний, що моя радість - радість усіх вас. З великого бо горя та туги серця написав я вам і крізь 

ревні сльози - щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (5): Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (5): Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Праведник квітнутиме немов пальма; він виженеться вгору, мов кедр ливанський.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

Стих: Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнугимуть.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

 

Євангелія: (Мт 22,2-14)  
Сказав Господь притчу оцю: Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг 

кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: Мовте запроше-

ним: Ось я обід мій зготував: зарізано волів та підгодовану худобу все готове, ідіть па весілля. Та ті тим знехтували й 

пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства; інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. 

Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: Обід - го-

товий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги 

на дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов 

той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: Як то ти 

увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі. А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: Зв’яжіте йому ноги й руки та 

киньте у темряву кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало.  

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Пам’ять про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



Yearly Church Calendar Events 2021-2022 

(This is a working calendar. Dates are subject to change)  

 

 

Nov 13 & 14  Autumnfest     Parish Hall 

 

Dec. 5 OR 12  North Port High Concert & Tree Lighting Parish Hall 

Dec. 24    Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner   Parish Hall 

Dec. 26   Choir caroling (Koliada)    Church 

 

Jan. 9    Choir caroling (Koliada)    Church 

Jan. 8 OR 15  Malanka-Ukr. New Year’s Eve (Tentative) Parish Hall 

 

Feb. 12   Valentines Dance (Tentative)  Parish Hall 

 

March 6   Lenten Soup Sunday   Parish Hall 

March 27   Lenten Soup Sunday   Parish Hall 

 

April 24   Sviacene-Easter Luncheon  Parish Hall 

 

May 1    Mother’s Day Luncheon   Parish Hall 

 

June 12   Father’s Day Luncheon   Parish Hall 

 

*Coffee Hour Every Sunday      Parish Hall 

*Church Choir Rehearsal Every Sunday after Liturgy  Parish Hall 


