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.DIRECTORY: 
  

Parish Office:  
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. 

Sunday of the Forefathers  December 12, 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, December 12 — Sunday of the Forefathers  
8:30 AM     † Yuriy Radzibaba  by Stephanie & J im Leddy  

10:00AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan  
A Christmas Choral Concert & Tree Lighting in Parish Hall 

 

MONDAY, December 13  
8:30 AM   † Renata Olearchuk by Irena Telepko 
   

TUESDAY, December 14 

8:30 AM  † John Panczyszyn - 1st Ann. by Bocznewycz Family 

 

WEDNESDAY, December 15    
8:30 AM  † Maria, Mychaylo, Mykola, Ivan, Paraska, Kateryna, Vasyl, Anna 

by Natalia Andreychuk 

 

THURSDAY, December 16    

No service 

 

FRIDAY, December 17    
8:30 AM   Health and Blessing for Fr. Daniel Bowen O. de. M. by Hope 

Sanford 

  

SATURDAY, December 18   Saturday before Christmas  

8:30 AM   Health and Blessing for Nadya, Victor, Marko, Olya, Natalya, 

Olya by Novosad Family 

 
SUNDAY, December 19 Sunday before Christmas (Sunday of the Holy Fathers)  

 (Благословення і роздача просфори / Blessing & distribution of Prosphora)  
8:30 AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan   

10:00AM   † Petro & Yuliya Dudyak by Dudyak Family 

This Week’s Readings 

Epistle: Colossians 3:4-11 

Gospel: Luke 14:16-24 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrews 11:9-10; 

17-23; 32-40 

Gospel: Matthew 1:1-25 

 

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  

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/


 

 A Christmas Choral Concert  
& Tree Lighting  

Featuring North Port High School  
Women’s Ensemble & Concert Choir  

SUNDAY, DECEMBER 12th 12:00pm  
Epiphany of Our Lord Ukrainian Church hall  

434 90th Avenue North, St. Petersburg, FL  

 

 ADMISSION $10.00 Under 12 Free  
Light Refreshments Served  

Let’s Celebrate the Season of Joy!  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Amulet of the Kingdom" 

A Historical fantasy drama (with english subtitles). 

A screening and Q&A in St. Petersburg, Florida. 

Date: Friday, December 17, 2021 

Time: 6:30pm - open doors, reception with producers (conversations about movie, meeting Ukrainian community and friends), 7:00pm 

- show starts. 

Place: Parish Hall of the Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church 

434 90th Avenue North 

St. Petersburg, Florida 33702 

Price: Donation ($15 suggested). 

"Amulet of the Kingdom " goes on a tour across the cities of the USA. The authors will present the film, and answer questions about 

the creative process. 

Synopsis: A film group from Canada, led by a young journalist Sophie, visits a Ukrainian professor of archeology. Their goal is to rec-

ord an interview about the best-selling book, The Guardian of the Nation, which the professor has worked on most of his life. The book 

intertwines legends and facts, evidence and assumptions. The professor claims that the Ukrainian nation originated in the time of the 

mammoth hunters. And continued its formation in the days of Trypillia and Kievan Rus. Journalist Sophie is trying to understand how 

the world should react to such a discovery by a Ukrainian scientist. However, her interest hides something much more important for 

both of them. Ancient experiences and painful losses, seemingly securely buried under layers of time, hatred and deep resentment - all 

this comes to light. Will the professor and Sophie be able to understand each other, and most importantly, will they be able to forgive 

themselves.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОКАЗ ФІЛЬМУ, П’ЯТНИЦЯ 17 ГРУДНЯ, ЗАЛЯ ПАРАФІЇ БОГОЯВЛІННЯ ГНІХ 

434 90TH Ave North, St. Petersburg, FL 

“Оберіг нації "- істрична фентезі драма вирушає в тур містами Канади. Автори представлять 

стрічку та розкажуть про шлях, яким вони пройшли, щоб створити цей фільм. 

До українського професора - археолога приїхала кіногрупа з Канади, на чолі з молодою  

журналісткою Софі. Їхня мета – записати інтерв’ю з приводу книги - бестселера «Оберіг нації», 

над якою професор працював більшу частину свого життя. В книзі переплетені легенди і факти, 

докази і припущення. Професор стверджує, що українська нація зароджувалась в часи мислив-

ців на мамонтів. І продовжила своє формування в часи Трипілля і Київської Русі. Журналістка 

Софі намагається зрозуміти, як світ має ставитися до такого відкриття українського вченого. 

Однак, її зацікавленість приховує в собі щось набагато важливіше для них обох. Давні пережи-

вання і болючі втрати, здавалось би надійно поховані під шарами часу, ненависть і глибока  

образа – все це виходить на світло свідомості. Чи зможуть професор і Софі зрозуміти один  

одного, а головне – чи зможуть вони пробачити самих себе.  
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ та запалення різдвяної ялинки: сьогодні, неділя 12 - го грудня, 12:00 дня в 

парафіяльному залі за участю студентів середньої школи міста Норт Порт. Вхід - $10.00. Легка перекуска. 

 

ДЯКУЄМО Ірині Бадяк та Ірині Попович, які так гарно прикрасили малий зал до 

Різдвяних Свят, а також їмості Ірині за офіру нових скатертин на столи; за декорування храму до 

Різдвяних свят, а саме: Олі і Івану Черкас, Іванні Павлишин, Hope Sanford, Patricia Chomanczuk 

та всій родині Білокрилим, Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому 

прибиранні нашого храму. Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 
 

ПОТРІБНА ПОМІЧ 

В четвер 17 грудня з 10 години ранку наші жіночки будуть робити голубці в парафіяльній кухні для 

Різдвяного базару, а також на Вечерю. Якщо маєте бажання долучитись до нас, ласкаво просимо. 

 

ПОКАЗ ФІЛЬМУ “Оберіг Нації” , П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ, 7 година вечора.  

ЗАЛЯ ПАРАФІЇ БОГОЯВЛІННЯ 

 

МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕЗАБУДЕ 

У неділю, 19 грудня 2021 року, Святий Миколай після другої літургії відвідає наших діток та 

громаду Санкт-Петербурга. Просимо всіх дітей взяти участь у пам’ятній програмі та привітати в цей 

день Святого Миколая. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Христиною 

Hechlacz за телефоном (267-231-2002) .  

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР, Субота і неділя 18, 19 грудня.  Субота з 11:00 ранку до 1 дня, неділя - 

після двох літургій. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРОСФОР: У неділю перед Різдвом Христовим, 19 грудня в нашому храмі будемо 

благословити просфори (хлібці), якими будемо ділитися на святій вечері. Хтось один від кожної родини 

може підійти і взяти просфору додому. Хліб – це символ воплоченого Бога – нашого Творця і Спасителя, 

який прийняв на себе людське тіло, щоб бути видимо присутнім між нами. І так, як оцей один хліб, що 

розподіляється на безліч частинок, аби всіх об’єднати і наповнити життям, так і ця спільна просфора показує нам 

близькість Бога до нас і дає нам нагоду бути разом, бути єдиними, – нагоду привітати одне одного і поділитися 

радістю, яку тепер переживаємо. 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2022 РІК: 

Ви можете забрати річні парафіяльні конверти 

на 2022 рік. Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в 

порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх 

конвертів, або змінив адресу, або хоче зареєструватися в 

парафії запитуйте священика. 

РІЗДВЯНИЙ СВЯТ -  ВЕЧІР ми плануємо 

традиційно на 24 грудня, 6 година вечора в 

парафіяльному залі, зразу після повечір’я, 

що буде служитися в церкві в 5 годині. Прошу записатися 

на листку в притворі, якщо ви плануєте бути на вечері. 

 
МАЄМО В ПАРАФІЇ ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ/ 

PIEROGIES FOR SALE з картоплею та сиром. Ціна - 
$ 8.00 за дозу. 

КАЛЕНДАРІ/CHURCH CALENDARS: Церковні 
календарі, українсько - англійські, на 2022 рік ви 
можете придбати в вестибюлі нашого храму.  You can 
buy Ukrainian-English church calendars for 2022 in the 
vestibule of our church. 

МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І 

НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY 

AND    

         PARISHIONERS WHO ARE ILL OR 

RECOVERING 

Просимо подавати імена своїх рідних або 

знайомих, котрі перебувають у стані 

хвороби та потребують нашої молитовної 

допомоги щодо швидкого одужання.  

Please remember in your prayers all the sick 

and hospitalized members from our parish: Bill 

& Barbara Wis, Ann Poole, Stefan Rywak, 

Katarzyna Fedirko. 

Please notify your priest if some member of 

your family is hospitalized or would like to 

receive the sacraments at home. May God 

bless and restore their health. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 

A Christmas Choral Concert & Tree Lighting:  Featur ing North Port High School Women’s Choir  & Concer t 

Choir TODAY, DECEMBER 12,   12:00 pm in Epiphany of Our  Lord Ukrainian Church hall 434 90th Avenue North, 

St. Petersburg, Fl .  Admission - $10.00, under 12 - Free. Light refreshments served. Let’s Celebrate the Season of Joy!       

 

THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks  to Iryna Badyak and Iryna Popovych, who so 

beautifully decorated the small hall for the Christmas, as well as to Iryna for offering new tablecloths on the tables; Olya 

and John Czerkas, Ivanna Pavlyshyn, Hope Sanford, Patricia Chomanczuk and Bilokryly Family for  decorating 

the church for the Christmas, Catherine Gzhanovsky, Melinda Nene for their work in the weekly cleaning of our church; 

Ivanna Barytska, Stefania & Christine Laddy for  preparation Par ish Coffee last Sunday.  "Sanctify those who love the 

beauty of your house."  May God bless! 

 

PLEASE HELP  

On Thursday, December 17, from 10 am, our women will make stuffed cabbage in the parish kitchen for the Christmas Bazaar, 

as well as for Christmas Eve dinner. If you want to join them, welcome. 

CHRISTMAS BAZAAR - Saturday and Sunday, December 18, 19.   

Saturday - from 11:00 AM to 1:00 PM, Sunday - after both Liturgies. 

 

PROSPHORA BREAD In our  Church next Sunday, December  19, we will bless prosphora (bread), which we can 

share at Christmas Eve dinner. Someone from each family can take one prosphora bread home. Bread is a symbol of the 

incarnate God, our Creator and Savior, who took upon himself the human body to be present among us.   

 

ST. NICHOLAS DAY! Sunday, Dec. 19th, 2021, St. Nicholas is visiting the St. Petersburg community following 

second liturgy.  We are asking all children to participate in a memorable program and greet St. Nicholas on this day. For 

additional information please contact Chrystia Hechlacz at (267-231-2002) . Please join us for this special event. 

 

CHURCH ENVELOPES FOR 2022 are available in the church vestibule. Please r eport any changes with 

your addresses or phone numbers. Call (727 - 576 - 1001)  Your financial support is appreciated.  

 

SVYATYJ VECHIR - CHRISTMAS EVE HOLY SUPPER, will be held in the par ish hall on Thursday, 

December 24, 6:00PM. Please sign up in church vestibule. 

 ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР!  SAVE THE DATE:  

Dec. 17     Movie Show  “Amulet of the kingdom” / Показ фільму   “Оберіг нації “                                          Parish Hall 

Dec. 19     Christmas Bazaar & St. Nicholas Day / Свято Миколая                                                                      Parish Hall 

Dec. 24     Vespers / Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner/ Вечірня та Святий Вечір                                           Parish Hall 

Dec. 26     Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда                                                Church 

Jan. 9     Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда                                                       Church 

Jan. 15      Malanka-Ukr. New Year’s Eve / Забава - Маланкa (Святкування Нового Року)                              Parish Hall 

Jan. 23      Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Christmas Concert: На Різдво Додому by Trioda     Parish  Hall 

Feb. 12      Valentine’s Dance / Забава                                                                                                     Parish Hall 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 
                                                   

 

Collections: December 5, 2021  

1st Liturgy - $657.00    2nd Liturgy - $428.00    Candles: - $38.00   

Building Fund - $360.00      Coffee - $87.00   

 Total: $1, 570.00      
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! 



 РОЗДУМИ НА НЕДІЛЮ ПРАОТЦІВ  

Cьогодні ми святкуємо пам'ять святих Праотців, які жили від Адама і Єви і до 

святого Йосифа Обручника та Івана Хрестителя. Праотці жили задовго до 

народження Месії, але жили в Його очікуванні. Вони ніколи не ходили до Церк-

ви, не слухали Літургії, Євангелії, ніколи не причащалися Тіла і крові Христо-

вої, не слухали релігійного радіо, не дивилися телеканал EWTN і так далі. Вони 

не були християнами, але їхні серця були відкриті на діяння Бога. Вони через 

віру бачили Господа, який прийшов до людей. Їхнє життя було святим, бо завжди жили в 

присутності Бога, чинили добро і любили.  

Святі праотці Старого Завіту спасали себе через віру в прийдешнього Месію слухаючи 

голосу Божого через пророків.  

Ми християни Нового Завіту є щасливі, бо маємо перед собою Євангеліє, через яку чуємо 

голос живого Христа, знаємо, що Він з любові до нас терпів на хресті і помер, і вознісся 

на небо і сидить праворуч Бога - Отця. І в цьому є велика життєдайна сила християнської 

віри, яку мали також святі Праотці, які не бачивши Христа, увірували в нього.  

Тепер коли ми стоїмо на порозі Різдва берімо приклад зі святих Отців, відкриймо широко 

очі нашої віри, творімо милосердя, очистімо своє серце від всього того, що може нас від-

даляти від любові Божої, простімо один одному провини, подаймо руку тим, хто ненави-

дить нас, щоб себе достойно і гідно приготувати в ці останні дні посту до зустрічі з Хри-

стом, Божим Сином. Бо там де є любов там і Бог перебуває.  

————————————————————————————————- 

REFLECTION ON SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  

Today, on the second Sunday before the Nativity of our Lord, the Holy Church remem-

bers the Holy Forefathers - those righteous people who lived before Jesus Christ, and 

lived righteously with faith in Him. Everyone from Adam and Eve to Joseph the Be-

trothed and John the Baptist. On this day the Church brings as an example those God 

pleasing people who did not live to see or hear of the birth of Jesus Christ.  

These people sought salvation in the faith. These people did not have access to books like 

we have. They did not have televisions or the internet from which we can obtain so much 

useful information on the Church and religious topics. And we should ask ourselves - are 

we utilizing theses sources of information to further our knowledge of the Church?  

The doors of the Heavenly Kingdom are open to us ! All we have to do is realize that fact, 

repent and to truly start living a Christian life. We must attempt to learn the teachings of 

the Church, the feast days and the saints the same way that we study the statistics of 

sports teams, the economy, culinary recipes and all that attracts us from the wordily as-

pect.  

Let us prepare ourselves spiritually in these last days of Philip’s Fast so as to be worthy to 

meet the upcoming joyous feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ - the appearance 

into the world of the God-child in Bethlehem.  



SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  
  

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 resurrection.  

Troparion (2): Through faith, O Christ, You justified the Patr iarchs; for  through them You made a com-
mitment to a Church with Gentiles. These Saints are glorified, because from them descends the Virgin who gave 

You birth. Through their prayers, O Christ our God, have mercy on us.  

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

Kontakion (6): You did not worship a man-made image, O thrice-blessed Youths, but were glorified in the test 

of fire, protected by a power beyond description. From the searing flames you cried out to God, saying: Hasten to 

help us, O merciful Lord, for in Your greatness You can do whatever You will.  

  

Prokimenon (4): Blessed are You, and praisewor thy, O Lord, the God of our fathers, and glor ious forever  is 
Your name.  

Verse: In all that You have done Your justice is apparent.  

Prokimenon (4): Blessed are You, and praisewor thy, O Lord, the God of our fathers, and glor ious forever  is 

Your name.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians. (Col 3,4-11)  

Brethren: When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death, then, the parts of 

you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Because of these the 
wrath of God is coming upon the disobedient. By these you too once conducted yourselves, when you lived in that 

way. But now you must put them all away: anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths. 

Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices and have put on the new self, 

which is being renewed, for knowledge, in the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision 

and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all and in all.  

 

Alleluia Verses:  
Verse: Among his priests were Moses and Aaron; among those who invoked His name was Samuel.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: They invoked the Lord and He answered them.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 14,16-24)  
The Lord told this parable: “A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner 

came, he dispatched his servant to say to those invited, ‘Come, everything is now ready’ But one by one, they all 
began to excuse themselves. The first said to him, ‘I have purchased a field and must go to examine it; I ask you, 

consider me excused.’ And another said, ‘I have purchased five yoke of oxen and am on my way to evaluate them; 

I ask you, consider me excused.’ And another said, ‘I have just married a woman, and therefore I cannot come.’ 

The servant went and reported this to his master. Then the master of the house in a rage commanded his servant, 

‘Go quickly into the streets and alleys of the town and bring in here the poor and the crippled, the blind and the 

lame.’ The servant reported, ‘Sir, your orders have been carried out and still there is room.’ The master then or-

dered the servant, ‘Go out to the highways and hedgerows and make people come in that my home may be filled. 
For, I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.’”  

 

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Exult, you just, in the Lord: praise from the upright is fitting.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ  
 

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

славмо, вірні, і поклонімся, бо Воно благозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити 

померлих славним воскресінням Своїм.  

Тропар (2): Праотців, задля їхньої віри, Ти, Господи, визнав праведними і через них зібрав Ти з усіх 
народів Церкву. Тепер вони сподобилися слави святих, бо їхнім потомком є преславний плід - та, що безсі-

менно Тебе породила. їхніми молитвами, Христе Боже, помилуй нас.  

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

Кондак (6): Рукотворному ідолові не поклонившись, але озброївшись неохопним буттям, прехвальні, 

Ви у змаганні з вогнем прославилися. Стоячи посеред полум'я нестерпного, Ви благали Бога: Поспіши, о 

Щедрий, поспіши, Милосердний, нам на поміч, бо Ти можеш, якщо схочеш.  

 

Прокімен (4): Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний; ім ’я Твоє преславне 
на всі віки.  

Стих: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив єси нам.  

Прокімен (4): Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний; ім ’я Твоє преславне 

на всі віки.  

 

Апостол: До Колосян послання св. апостола Павла читання. (Кол 3,4-11)  

Браття, коли ж Христос, ваше життя, з’явиться, тоді й ви з ним з’явитесь у славі.  

Умертвлюйте, отже, ваші земні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, 
що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так са-

мо, коли жили в тому. Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі 

слова з ваших уст!  

Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами й одягнулися у нову, що 

відновлюється до досконалого спізнання, відповідно до образу свого Творця. Тим то немає грека, ні юдея, 

ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому - Христос.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Мойсей і Арон між Його священиками, і Самуїл між тими, що Його ім ’я прикликають.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 14,16-24)  
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері пос-
лав він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. 

Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе. Другий ска-

зав: П’ять пар волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: Я одружився і 

тому не можу прийти. Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже 

до слуги свого: Іди щоскоріш на майдани й вулиці й приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, 

- озвавсь слуга, - сталось як ти велів, і місця ще є. Сказав пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполя-

гай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо 
багато є покликаних і мало вибраних.  

 

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

Радуйтеся праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  


