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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. 

28th Sunday after Pentecost  December 5, 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 5 — 28th Sunday after Pentecost                                
Our Venerable and God-bearing Father Sabbas the Sanctified (532).  

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

10:00AM    † Franko Slywka - 40th Day by Slywka Family  

 

MONDAY, December 6 Our Holy Father Nicholas the Wonderworker, 

Archbishop of Myra in Lycia  

8:30 AM   † Donald & Barbara Medwed by Stefania Zadojnyj 
   

TUESDAY, December 7 

No service 

 

WEDNESDAY, December 8   The Conception of Saint Anna, When She 

Conceived the Most Holy Mother of God.  

 8:30 AM  † Maria & Roman by Olha Sulyatyzka  

 

THURSDAY, December 9    
8:30 AM    Health and Blessing for Oksana & Mychaylo by Stefania David 

 

FRIDAY, December 10    
8:30 AM   † Fr. Richard Rasch O. de. M. by Hope Sanford 

  
SATURDAY, December 11 
8:30 AM   † Аlisia, Lilya, Kazymyra by Pavlyshyn Family 

 

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 

This Week’s Readings 

Epistle: Colossians 1:12-18  

Gospel: Luke 17:12-19 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Colossians 3:4-11 

Gospel: Luke 14:16-24 

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. 
——————————————————————————————————————————- 

Святий Чудотворець Миколай  
У понеділок, 6 грудня святкуємо празник Святого Отця нашого Миколая, Архиєпископа Мир Лікійських.  В 

Божественній Літургії маємо нагоду молитися до Бога і Святого угодника Божого і просити його чудесного 

заступництва, так потрібного всім нам у сьогоденні. По всьому християнському світі в цей день лунає молитва в 

честь героя віри, милосердя і любові, бо це день пам'яті великого ревнителя за чистоту Христової віри і науки, 

великого послідовника Христа в ділах милосердя і любові ближнього. 

Ім'я Святого Миколая з побожністю вимовляє весь  християнський світ. В його честь називають храми, Його 

ім'я знають дорослі і діти, мореплавці і мандрівники, багаті і бідні, бо до всіх людей Святий Миколай проявляє 

свою любов, лагідність, допомогу і милосердя. 

З побожністю і ми звертаймося в день його світлої пам'яті, щоб за його посередництвом була вислухана наша 

спільна молитва, і щоб Господь за молитвами Святого Миколая подав всім нам свою поміч. В кого смуток - щоб 

із святого храму вернувся додому з радістю; недужі - повернулися здоровими. Хто має незгоду в родині — 

нехай застане мир і тишину в своєму домі. Хто відійшов від цього Божого дому, з-під опіки Святого Миколая, - 

нехай покине блудну дорогу і нехай вернеться назад до нього, бо тільки тут знайде спасения і життя вічне. 

Просім, щоб Святий Миколай допоміг нам наслідувати його в нашому житті та перемагати всі спокуси диявола. 

 

Підготовка до  першої Сповіді:В неділю 5 грудня після другої літургії буде катехизація 

для дітей, які готуються до першої сповіді. Якщо у вас є діти, які цього року планують іти 

до сповіді, зголосіться до священика.   

 

ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець Богдан дякує Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю 

в щотижневому прибиранні нашого храму. Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 
 

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР:  

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

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

 

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 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) . Будь ласка, приєднуйтеся до нас в цей особливий час. 

 

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

- після двох літургій. 

 
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. 

 
 

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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Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in prayer.  

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

Catechesis Class  for the first Confession & Holy 

Communion 

On Sunday, December 5, after  the second Liturgy, there will 

be catechesis for children preparing for the first confession. If 

you have children who plan to go to confession this year, contact 

a priest. 

 

 

THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks Cathy Chrzanowski & Melinde Nene for their 

work in the weekly cleaning of our church. "Sanctify those who love the beauty of your house."  May the Lord God 

bless! 

Our parishioners collected 256.3 lbs. of food for the hungry. Food delivered to Pinellas County Homeless shelter on 49th St., 

managed through the Catholic Charities. Thank you, Olya & John Czerkas for organizing and delivered food to Charity. 
 

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

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

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

event. 

 

A Christmas Choral Concert & Tree Lighting:  Featur ing North Port High School Women’s Choir  & 

Concert Choir SUNDAY, 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!       

 

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

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

 

 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 

Feb. 12         Valentines Dance / Забава                                                                                  Parish Hall 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

Collections: November 28, 2021  

1st Liturgy - $522.00    2nd Liturgy - $569.00    Candles: - $67.00   

St. Andre’s Pence - $210.00      Coffee - $90.00   

Special  Donations:  - $210.00 Total: $1,668.00      
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! 

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before  

second Divine Liturgy on this coming Sunday. 

We invite you to spend a few extra minutes with 

the Lord. Come and join us in a prayer. 



  МОЛИТВА ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
 

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче!  

Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість,  

ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду.  

Щиро благаємо тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього 

життя:  

Поспіши й до нас із своєю поміччю, захисти нас й усіх людей від вогню й води,  

від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти.  

Хорони нас через ціле наше життя, а особливо в страшну хвилину переходу з до-

часного життя до вічности.  

Захисти нас тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і 

допоможи нам, щоб ми сподобилися  навіки в небі, разом з тобою, прославляти й 

величати Боже милосердя. 

 

 

 CHILDREN’S PRAYER TO ST. NICHOLAS 
  

 God Our Father we pray, 

 That through the intercession of St. Nicholas, 

 You will protect our children. 

 Keep them safe from harm, 

 And help them grow, 

 And become worthy of Your sight. 

 Give them strength, 

 To keep their Faith in You, 

 And to keep alive their joy, 

 In Your creation. 

 Through Jesus Christ Our Lord. 

 Amen 

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

Світлий празник Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.  
Згадуючи сьогодні святих і праведних богоотців Йоакима та Анну просимо їхніх святих молитов, прибігаючи до 

них просимо те, що потребуємо для спасіння наших безсмертних душ. Про подію, на честь якої встановлено свят-

кування, відомо з апокрифічного Протоєвангеліє Якова (II століття). Згідно з цим оповіданням у благочестивої 

сімейної пари - Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли первосвященик відмовив Йоакиму у праві прине-

сти Богові жертву оскільки він «не створив потомства Ізраїлю», то він пішов у пустелю, а його дружина залиши-

лася вдома на самоті.  

У цей час їм обом було видіння ангела, що сповістив, що «Господь почув молитви твоєї, ти зачнеш і народиш, і 

про потомство твоє будуть говорити в усьому світі». Після цього благої звістки Йоаким і Анна зустрілися біля Зо-

лотих воріт Єрусалиму. Після цього Анна зачала і коли «пройшли належні їй місяці, і Анна в дев'ятий місяць 

народила». Ми визнаємо її повну святість, святість тієї, що була Матір'ю Божою, яку Господь вибрав для певної 

місії : спасіння свого вибраного народу. Вона була дарована людям по Божественній обітниці, яку сповістив Ісая: 

«Я дам вам нове небо і нову землю». Сьогодні Свята Мати Церква згадуючи праведних богоотців Йоакима та Ан-

ни ставить нам їх в приклад як потрібно молитись та праведно жити.  

У сучасному суспільстві бачимо відбувається криза у подружніх пар. Тому від сьогодні будемо наслідувати пра-

ведних Йоакима і Анну, як одну з не багатьох єврейських родин, які бажали вінцем свого кохання своїми дітьми 

послужити майбутньому Месії. Просімо у своїх серцях Пресвяту Діву Марію, щоби ми за Її молитвами навчились 

до кінця розуміти значення та роль цього свята в історії спасіння, а зокрема нас особисто.  

 



TWENTY-EIGHTH SUNDAY AFTER PENTECOST  

OUR VENERABLE AND GOD-BEARING FATHER SABBAS THE SANCTIFIED  
  

Troparion (3): Let the heavens be glad, let the ear th rejoice, for  the Lor d 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.  

Troparion (8): With the str eams of your  tear s you cultivated the bar ren deser t, with deep sighs your  toils bore 

fruit a hundredfold. You became a beacon, shining throughout the world by your wonders, our venerable Father, Sab-

bas. Pray to Christ God that our souls may be saved.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (8): In your  vir tue, O blessed Sabbas, you offered yourself to God from childhood as an unblemished 

sacrifice, becoming a gardener in the garden of godliness. Thus you became the adornment of monastics, a praisewor-

thy citizen of the desert. And so we cry to you: Rejoice, most wealthy Sabbas.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (3): You r ose from the tomb, O compassionate Lor d, 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.  

 

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 (7): Precious in the sight of the Lor d is the death of His venerable ones.  

Verse: What shall I r ender  to the Lor d for  all the things He has rendered to me?  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians. (Col 1,12-18)  

Brethren: Give thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light. He deliv-

ered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemp-

tion, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created 

all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or pow-

ers; all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is 

the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be 

preeminent.  

 

Alleluia Verses:  
Verse (3): In You, O Lor d, 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 r efuge to save me.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Blessed is the man who fear s the Lor d; he shall delight exceedingly in His commandments.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: His poster ity shall be mighty upon the ear th.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Lk 17,12-19)  
At that time, as Jesus was entering a village, ten lepers met him, They stood at a distance from him and raised their 

voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.” 

As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a 

loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were 

cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” Then 

he said to him, “Stand up and go, your faith has saved 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.  



28-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

ПРЕПОДОБНОГО САВИ ОСВЯЩЕННОГО  
 

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 вели-

ку милість.  

Тропар (8): Потоками сліз твоїх ти неродючу пустиню управив і з глибини зітханнями ти в трудах приніс 

стократні плоди, і був ти світильником вселенної, сіяючи чудесами, Саво, отче наш. Моли Христа Бога, щоб 

спаслися душі наші.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (8): Як жертву Богу непорочну від дитинства ти приніс себе доброчесністю, Саво блаженний, 

ставшись садівником благочестя; тому був ти преподобних окрасою і жителем пустинним, достойним похвали. 

Тому кличемо до тебе: Радуйся, Саво пребагатий.  

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

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.  

 

Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.  

Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости.  

Прокімен (7): Чесна перед Господом смерть преподобних його.  

Стих: Що віддам Господеві за все, що він воздав мені?  

 

Апостол: До Колосян послання св. апостола Павла читання. (Кол 1,12-18)  

Браття, дякуйте отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади 

тьми й переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому маємо відкуплення, прощення гріхів.  

Він - образ невидимого Бога, первородиий усякого створіння, бо в ньому все було створене, що на небі і що на 

землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього ство-

рене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто Церкви. Він - начало, первородний з 

мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство.  

 

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.  

Стих: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді його дуже любі йому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Сильне на землі буде сім’я його.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 17,12-19)  
 

Того часу, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони 

піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, змилуйся над нами!” Побачивши їх, він промовив: “Ідіть та по-

кажіться священикам.” І сталось так, як вони йшли, очистилися. Один же з ним, побачивши, що видужав, по-

вернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самаря-

нин. Озвавсь Ісус і каже: “Хіба не десять очистилось? Де ж дев’ять? І не знайшовся між ними, щоб повер-

нутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім оцього чужинця?” І він сказав до нього: “Встань, іди; віра 

твоя спасла тебе.”  

 

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

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

Алилуя, алилуя, алилуя.  


