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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. 

Meatfare Sunday (Of the Fearful Judgment)  February 12, 2023 

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 
 Please check weekly bulletin  

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 
SUNDAY, February 12  Meatfare Sunday (Of the Fearful Judgment)  
 8:30 AM       Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan  (Eng.) 

10:00AM     † Anna Danylyshyn by Olha Dinkov (Ukr.)  

Вино і перекуска в парафіяльній залі та перегляд фільму:  

“ Захисники Маріуполя”. Movie Show: “Mariupol Defender” 
 

MONDAY,  February 13       
8:30 AM  †  Merka Hutnik - 5th Ann. by Sonia Storoshenko 

 

TUESDAY,  February 14      
8:30 AM      †  Lubomyr Krushelnycky by Irene Popovich 

 

WEDNESDAY,   February 15   Note: Wednesday and Friday in Cheesefare Week are 

aliturgical and the Liturgy of St. John Chrysostom is not prescribed  
No service  
 

THURSDAY,  February  16 
8:30 AM    †  John Prystash - 39th Ann. by Sonia Storoshenko 

 

FRIDAY,   February 17  

No service 

 
SATURDAY,  February 18  Saturday before Cheesefare Sunday  
8:30 AM    Health and Blessing for Maria Warren by Theresa Galante 

 

SUNDAY, February 19  Cheesefare (Forgiveness) Sunday  
8:30 AM        † Souls in Purgatory by Yolande Suzin (Eng.) 

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

Come join us for a talk on “How God Saved Europe and Poland through Mary in 17th-

Century Europe” 
 Presented by Jean-Paul Reymont Poninski, S.T.L., D.E.A., J.C.L.  

———————————————————————————————————— 

Note: The Great Fast/Lent begins with Forgiveness Vespers celebrated today in the 

afternoon or evening.  

This Week’s Readings 

Epistle: 1 Corinth 8:8-9:2 

Gospel: Matthew 25:31-46 

 
Next Week’s Readings: 

Epistle: Rom.13:11-14:4 

Gospel: Mathew 6:14-21 

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








SUNDAY, FEBRUARY 26     &     SUNDAY, MARCH 26 

FOLLOWING THE 10 AM LITURGY 

SIMPLE  SOUP  LUNCHES 

FILL YOUR HEARTS AND YOUR SOUP BOWL! 

$12.00 adults/ $5.00 children (under 12)  

ENJOY UNLIMITED BOWLS OF HOMEMADE SOUP,  

TASTY BREAD, BUTTER & BEVERAGE 

VARIOUS TANTALIZING SOUPS TO CHOOSE FROM!!! 

Пісний Обід 

26-го лютого і 26 – го березня 

Зараз Після  Служби Божоії 

Наливайте 3упи та  Зігрівайте 

Серце COME & BRING FRIENDS! 

Epiphany of our Lord Ukrainian Catholic Church 



          М’ясопусна неділя – неділя про Страшний суд  

«Ото настав час, душе! Біжи наперед і клич з вірою: згрішила я, Господи, 

згрішила перед Тобою! Але знаю, Чоловіколюбче, Твоє милосердя. Тому, заради 

великої Твоєї милости, не відкинь мене, Пастирю добрий, щоб стати мені по Твоїй 

правиці!»  

Стихира з Вечірні неділі спонукає нас кликати до самих себе (літургійна традиція 

М’ясопусної неділі пов’язана з завершенням м’ясопусного тижня, тобто тижня, у 

якому «прощаємося» з м’ясними стравами) «Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, 

тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як 

пастух відлучує овець від козлів», – говорить нам Євангеліє М’ясопусної неділі (Мт 25, 31- 32). І критерієм 

такого відлучення стане не вдавана побожність, не формальна приналежність до церковної спільноти, навіть 

не тривала і почасту лише зовнішня молитва, а любов. Саме любов судитиме наші вчинки, адже «любов силу 

гріхів покриває» (1 Пт 4, 8).  

Каже Христос до кожного з нас у цю неділю: «Я голодував, мав спрагу, був чужинцем, нагим був, хворим, у 

тюрмі…, благав про допомогу, потребував вашого часу, трошки зусиль, прагнув доброго слова, милостині, 

страждав у самотності, незрозумінні, відкиненні, хотів просто лише уваги, а деколи лише погляду…». І тоді 

ми дивуємося, як Він, всемогутній і непізнанний, досконалий і вічний Бог, міг би чогось потребувати від нас, 

обмежених і слабих творінь? Ми ж доволі часто разом із євангельськими козлами не знаємо і не пам’ятаємо, 

коли бачили Його потребуючим. Адже ми справді не бачимо. Бачимо навколо лише таких самих як ми людей. 

І не побачимо, допоки не полюбимо. Допоки не полюбимо Бога. Якщо любитимемо Його, неодмінно будемо 

Його впізнавати. Впізнавати у людях, що поруч. У кожній людині. Але любити не потрібно «словом, ані 

язиком, лише – ділом і правдою» (1 Йо 3,18).  

Любити – означає нагодувати, напоїти, прийняти до свого дому, зодягнути, відвідати… Любити – означає 

стояти праворуч у Царстві, не відаючи навіть за які заслуги. У першому читанні сьогоднішньої неділі 

говориться: усе, що робимо, потрібно робити з любові. Зокрема піст, який гряде, має бути виявом любові до 

Бога, а не вивищенням над ближнім чи його погорджуванням (пор. 1 Кор 8, 10-13). «Адже страва не зближує 

нас до Бога: коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша 

свобода не стала причиною падіння для слабких», – закликає апостол (1 Кор 8, 8-9).  

 

SUNDAY OF MEATFARE  

The Parable of the Last Judgment – Matthew 25:31-46 – is read on the third Pre-Lenten Sunday, commonly referred 

to as Meatfare Sunday, since it is the last day on which we partake of meat before Holy Pascha. In this parable, Our 

Lord reveals that, while it is important for us to desire Him, to seek His mercy, to see ourselves for who we truly are, 

and to return to Him, we also must discern His very presence in everyone around us, in the "least of the brethren," and 

minister to them as if we were ministering to Christ Himself – and for the sake of Christ Himself. Our Lord reveals 

that our salvation and judgment depend on how we put our desire, repentance, and the mercy we receive into action, 

in the midst of others, for their sake as well as for the sake of the One Who feeds us, clothes us, ministers to us, and 

ultimately calls us to the life of His Kingdom. "Good intentions," as Our Lord reveals, are insufficient; crucial as pray-

er, fasting and almsgiving indeed are, they certainly are not mere "religious exercises" performed for their own sake, 

and surely not for the sake of acquiring a sense of "pride in accomplishment." Discerning Christ’s presence in every-

one – and especially in those who so often are ignored, forgotten, abandoned, or despised – while offering them the 

same loving kindness that He first offered to us is the ultimate "fruit" of genuine repentance.  
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ukrmet@ukrcap.org  

February 24th Day of Prayer  

The date of February 24, 2022 will be etched forever in the memory of every patriotic Ukrainian in the 
world. On that day, as we all know, the armies of the Russian Federation launched a bloody, senseless, full-
scale invasion on our Ukrainian homeland. In the year that has passed we have all witnessed the endless 
death and destruction that has been inflicted upon Ukraine in this war.  

In several weeks, the first anniversary of the beginning of this comprehensive war will be upon us. To mark 
this somber anniversary, His Beatitude, Patriarch Sviatoslav, together with the Synod of Bishops of the 
Ukrainian Catholic Church, have proclaimed a solemn day of prayer, fasting and almsgiving on February 24, 
2023 for all the faithful of our Church.  

In announcing this day of prayer, fasting and almsgiving, His Beatitude, Sviatoslav declared: “Let this day be 
an opportunity for us to do good for someone: to comfort the afflicted, to clothe the naked, to warm those 
who are freezing, to feed the hungry…Let us offer our spiritual efforts and our prayers for the victory of the 
Ukrainian people in this unequal battle, as well as for our army”.  

We, the Hierarchs of the Philadelphia Metropolia, also encourage all of our faithful living here in the United 
States to join our world-wide Ukrainian Catholic Church and all people of good will in this spiritual under-
taking on February 24th, as individuals, in our families, and in our parishes, deaneries, and cathedrals.  

Also, on this day a 12-hour prayer marathon beginning at 12:00 pm Kyiv time (5 am New York; 4 am Chica-
go; 2 am Los Angeles) will be presented on zhyve.tv which will unite the faithful on all continents together in 
prayer.  

We must always remember that our strongest weapons in this battle are prayer, fasting and good deeds, 
which we offer at the throne of our merciful Lord. May we always be encouraged and strengthened by the 
words of Our Lord: “For where two or three are gathered in my name, I am there among them.” (Mt. 18:20)  

Therefore, let us never lose faith and hope in the ultimate victory of Ukraine over her enemies and the tri-
umph of truth and justice.  

May the blessing of the Lord be upon Ukraine, her brave fighting men and women, first responders, doctors 
and care givers, and all her suffering people.  

Sincerely in Christ,  

+Borys Gudziak 

Archbishop of Philadelphia 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 

+Paul Chomnycky, OSBM (author) 

Eparch of Stamford 

+Venedict Aleksiychuk 

Eparch of St. Nicholas in Chicago 

+ Bohdan J. Danylo  

Eparch of St. Josaphat in Parma 
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День Молитви 24-го лютого  

24 лютого 2022 року назавжди закарбується в пам’яті кожного украї нця-патріота. Того дня 
віи ська Росіи ської  Федерації  розпочали криваву, безглузду, повномасштабну віи ну проти 
нашої  Батьківщини. За цеи  рік ми стали свідками нескінченних смертеи  і руи нувань, яких 
зазнала Украї на у ціи  віи ні.  
За кілька тижнів матимемо першу річницю початку великої  віи ни. З цієї  болісної  нагоди 
Блаженнішии  Патріарх Святослав разом із Синодом Єпископів Украї нської  Католицької  
Церкви проголосили 24 лютого 2023 року Днем молитви, посту та милостині.  
Проголошуючи День молитви, посту і милостині, Блаженнішии  Святослав сказав: «Нехаи  цеи  
день стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, 
змерзлого зігріти, голодного нагодувати... У цьому часі жертвуи мо свої  духовні зусилля і наші 
молитви за перемогу украї нського народу в ціи  нерівніи  борні, а також за наше віи сько».  
Ми, єрархи Філадельфіи ської  Митрополії , заохочуємо всіх наших вірних, які мешкають у 
Сполучених Штатах, приєднатися до глобальної  Украї нської  Католицької  Церкви та всіх 
людеи  доброї  волі у цьому духовному чині 24 лютого, у наших родинах, парафіях, деканатах і 
катедрах.  
Цього дня на «Живому Телебаченні» (zhyve.tv) відбудеться 12-годиннии  молитовнии  
марафон, якии  почнеться о 12:00 за киї вським часом (5 ранку Нью-Й орк; 4 ранку Чикаго; 2 
ночі Лос-Анджелес), якии  об’єднає вірні на всіх континентах разом у молитві.  
Пам’ятаи мо, що нашою наи сильнішою зброєю в ціи  боротьбі є молитва, піст і добрі справи, 
які ми приносимо до престолу нашого милосердного Господа. Нехаи  нас завжди 
підбадьорюють і зміцнюють слова Господа: «бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я 
серед них». (Мт. 18:20)  
Ніколи не втрачаи мо віри та надії  на остаточну перемогу Украї ни над ворогами та торжество 
правди і справедливості.  
Нехаи  Господнє благословення буде над Украї ною, ї ї  мужніми захисниками та захисницями, 
рятувальниками, лікарями та опікунами та всім ї ї  стражденним народом.  

 
Щиро у Христі,  

+Високопреосвященнии  Борис Ґудзяк  
Архиєпископ Філадельфіи ськии   

Митрополит Украї нської  Католицької  Церкви у США  
+Преосвященнии  Павло Хомницькии , ЧСВВ (автор)  

Єпископ Стемфордської  єпархії   
+Преосвященнии  Венедикт Алексіи чук  

Єпископ Чиказької  єпархії  святого Миколая  
+Преосвященнии  Богдан Данило  

Єпископ Пармської  єпархії  святого Й осафата  
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« Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити » (Мт. 8:2)  

 
Без сумніву, для людеи  стародавнього світу проказа була наи страшнішою хворобою. Це була невиліковна та 
поширена хвороба, яка поступово поширювалася по тілу, покриваючи и ого хворобливими, бридкими 
виразками та прирікаючи всіх, хто заразився, на жахливі страждання та смерть. Це була безжальна хвороба, 
яка не зважала на кордони і руи нувала життя всіх, кого торкнулася: чоловіків і жінок, молодих і старих, 
освічених і неписьменних, святих і злочинців, багатих і бідних. Втекти від неї  було неможливо.  
Проте, мабуть, наи страшнішим аспектом прокази було те, що вона прирікала хворих на ізоляцію, 
відокремлення від нормального суспільства, від родини і друзів. Оскільки хвороба була дуже заразною, 
прокажених виганяли з ї хніх домівок і змушували жити в колоніях, далеко від міст і сіл, щоб вони не могли 
нікого заразити. Хворі на проказу справді були живими мерцями.  
Через це люди смертельно боялися прокажених і прагнули тримати від них осторонь. Якщо прокажении  
випадково зустрічав здорову людину, він був зобов'язании  крикнути: «Я нечистии , тримаи ся подалі», щоб 
попередити не наближатися.  
Ісус, мабуть, неодноразово стикався з хворими на проказу впродовж свого публічного життя подорожнього 
проповідника. Одна з цих зустрічеи  описана в Євангелії , і вона глибоке значення для нас сьогодні, бо 
відкриває нові горизонти надії  та можливості зцілення.  
Коли Ісус зустрів на дорозі прокаженого, Він не відреагував так, як усі інші. Він не відвернувся зі страхом і 
відразою, не уникав, не ігнорував. Навпаки, Він підіи шов, дивлячись на хворого з любов’ю, віддаючи и ому 
належне гідності дитини Божої .  
І бідолашнии  прокажении , радіючи, що хтось так до нього звертається, долаючи недовіру, упав навколішки 
перед Ісусом і сказав: «Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити». І ми читаємо в Євангелії , що Ісус 
простяг руку, доторкнувся до чоловіка і сказав: «Хочу, очисться!» (Мт. 8:3)  
Ми схожі на цього прокаженого, якого ми бачимо в Євангелії , чи не так? Чи не правда, що наші тіла теж вкриті 
виразками, не обов’язково фізичними: гріхом, гордістю, заздрістю, похіттю, ненавистю? І чи не правда, що ця 
духовна хвороба ізолювала нас один від одного, а головне від Бога? Чи не правда, що ми часто, як прокажении , 
кричимо до Ісуса: «Я нечистии ! Тримаи ся подалі! Можеш допомогти!?»  
На щастя, ми, як Церква, входимо в особливии  час літургіи ного року, призначении  спеціально для того, щоб 
допомогти нам зруи нувати бар’єр, якии  наша духовна проказа поставила між нами та Богом – час Великого 
Посту.  
Як це відбувається? За допомогою духовних інструментів і скарбів, які Церква пропонує нам під час Великого 
Посту: унікальні літургіи ні богослужіння, інтенсивнішии  режим особистої  молитви, піст від того, що відділяє 
нас від Бога, добрі діла та служіння ближньому, а насамперед Святі Таи ни Покаяння і Пресвятої  Євхаристії .  
 
Під час Великого посту Ісус наближається до нас, хворих на проказу гріха і гордині, так само, як Він підіи шов 
до прокаженого на дорозі. І навіть, якщо ми відмовляємося і кричимо, що нечисті, негідні або не можемо 
змінитися, Ісус знає, що лише одним дотиком и ого руки ми будемо зцілені.  
Тому протягом благословенної  седмиці Великого посту, до якого ми наближаємося, взиваи мо, як прокажении : 
«Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити!» Дозвольмо Ісусові наблизитися до нас і дозвольмо Й ого руці 
торкнутися духовних ран, які завдають нам стільки болю і горя: гордості, пожадливості, заздрощів і всіх інших 
пороків, а особливо духовних і емоціи них травм, спричинених кровопролитною віи ною в Украї ні. Повернімося 
від ізоляції  наших гріхів до люблячих обіи мів Отця.  
Входячи в ці благословенні дні, ми, ваші єпископи в Сполучених Штатах Америки, уділяємо вам благословення 
Святого Духа на пліднии  і благословеннии  Великии  піст, яким ми разом мандруватимемо до Великодня.  
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 “Lord, if you are willing, you can make me clean” (Mt. 8:2)  
 
For the people of the ancient world, the most dreaded disease was undoubtedly leprosy. It was an incurable and per-
vasive disease that slowly spread over the body, covering it with painful, unsightly ulcers and condemning all who con-
tracted it to horrible suffering and death. It was a merciless illness that honored no boundaries, ravaging the lives of 
everyone it touched: male and female, young and old, educated and illiterate, saints, and criminals, rich and poor alike. 
It was literally impossible to move beyond its reach.  
But perhaps the most feared aspect of leprosy was that it condemned those afflicted to live out their lives in isolation, 
separated from normal society, from their families and friends. Because the disease was so contagious, lepers were 
driven out of their homes and forced to live in colonies, far from populated areas so that they could not infect anyone 
else. Those with leprosy truly suffered what could be termed a living death.  
Because of this people were mortally afraid of lepers and strove to keep them as far away as possible. In fact, if a leper 
happened to encounter a healthy person at any time, he was obliged to cry out: “Unclean, keep away”, in order to warn 
them not to approach.  
Jesus must have encountered lepers many times during the course of his public life as an itinerant preacher. Fortu-
nately for us, one of these encounters is recorded in the Gospels, and this chance meeting of Jesus with the leper holds 
deep meaning for us today and opens new horizons of hope and opportunities of healing.  
We see that Jesus did not react like everyone else when he encountered this leper on the road. He did not turn away in 
fear and revulsion, he did not avoid him or ignore him as others did. Rather, he approached him, looking at him with 
love, treating him with the dignity of a child of God.  
And the poor leper, overcome with disbelief and joy that anyone would address him in such a manner, dropped to his 
knees in front of Jesus and said: “Lord, if you are willing, you can make me clean.” And we read in the Gospel that Jesus 
reached out his hand and touched the man and said, “I am willing. Be clean!” (Mt. 8:3)  
Is it not true, that we are very similar to this leper we see in the Gospel? Is it not true that our bodies, like his, are cov-
ered with sores, not necessarily physical sores, but wounds of the soul: sin, pride, jealousy, lust, hatred? And is it not 
also true that this spiritual disease has isolated us from each other and most importantly from God? Is it not true that 
many times, like the leper, we cry out to Jesus: “I’m unclean! Stay away! You cannot help me!?”  
Thankfully, we, as a Church, are entering a special time of the liturgical year that is designed especially to help us break 
down the barrier that our spiritual leprosy has erected between ourselves and God: the time of Great Lent.  
How? By means of the spiritual tools and treasures the Church offers us during Great Lent: the unique liturgical ser-
vices that we celebrate together in our churches, a more intense personal prayer regime, fasting from that which sepa-
rates us from God, good works and acts of service to our neighbor, and, above all, the Holy Mysteries of Penance and 
the Holy Eucharist.  
During Great Lent, Jesus approaches all of us who are sickened with the leprosy of sin and pride, much as he ap-
proached the leper on the road. And even though we may protest that we are unclean, that we are unworthy, or unable 
to change, Jesus knows differently. He knows that with but a touch of his hand, we will be healed.  
Therefore, in the blessed weeks of Great Lent that lie ahead, let us cry out as did the leper: “Lord, if you are willing, you 
can make me clean!” Let Jesus approach us and allow His hand to touch the spiritual wounds which cause us so much 
pain and misery: the wounds of pride, lust, envy, and every other vice, and especially the spiritual and emotional 
wounds caused by the bloody war in Ukraine. Let us return from the isolation of our sinfulness to the loving embrace 
of the Father.  
As we embark upon these blessed days, we your hierarchs in the United States, impart upon you the blessings of the 
Holy Spirit for a fruitful and blessed Lent as we journey together towards Pascha.  
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 
ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ: “ ЗАХИСНИК МАРІУПОЛЯ” 

Приєднуйтеся до нас 12 лютого 2023 року о 12:00 в Українській Католицькій Церкві Богоявлення 

Господнього, щоб переглянути документальний фільм про 20-річного українського воїна Романа, який втратив 

руку та ногу під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. Поранений Роман потрапив у російський полон і провів 

у в'язниці три тижні, перш ніж його обміняли. Фільм представлений БФ «Відродження Захисників України» та 

Іриною Ващук Дісіпіо. Ви матимете унікальну можливість зустрітися з нашими українськими Героями, які зараз 

перебувають на реабілітації тут, у США. Ціна 20 $/особи включає закуски та вино. Пожертви вітаються! Усі зібрані 

кошти підуть Revived Soldiers Ukraine для допомоги пораненим українським військовим.  За додатковою 

інформацією телефонуйте Ірині на 727-248-7881 чи Наталці на 813-833-1925  

 

СОРОКОУСТИ 
Кожної суботи під час Великого Посту ми молимося за душі спочилих у Бозі. Якщо ви хотіли б подати на 
Сорокоусти список імен усопших з ваших родин, щоб їх священик згадав в поминальному богослужінні, будь 

ласка візьміть конверт, який знаходиться в коробці для річних пожертв датований 12 лютим, і впишіть там імена 
померлих.  

 

Українська католицька Церква Богоявління, Парафіяльний зал 434 90th Ave N. St. Petersburg, FL 

Запрошуємо до розмови на тему: “ Як Бог рятував Європу і Польшу в 17 - тому столітті через 

Марію”.  

Розповідає Jean -Paul Reymont Poninski, S.T.L., D.E.A., J.C.L.  Неділя, 19 лютого, 11: 45 дня   
 

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ  
Цього року відзначаємо 9– ту річницю розстрілу на Майдані в Києві Героїв “Небесної Сотні” 18 – 21 

лютого.  

 

ПОСНИЙ ОБІД - ЗУПУ будемо мати в неділі 26 лютого і 26 березня після другої 

Літургії.  
 

УКРАЇНСЬКА НЕДІЛЬНА ШКОЛА 
При нашій парафії відкрито Українську Недільну Школу. Навчаємо дітей віком від 6 до 13 років української мови та 
літератури, історії та географії України, а також українських традицій та свят, основ Пласту. Діти братимуть участь в 

драматичному та танцювальному гуртках. Навчання триває по неділях з 11:30 ранку до 2:30 по обіді. Детальна інформація 
в пана Ореста Дудяка: 727 - 226—5394 

 

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР!   ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО В НАШІЙ ПАРАФІЇ - НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ відзначається в другу неділю лютого. Цього року - 12 лютого.  

Головне тема послання: “Всесвітній День Одруження шанує чоловіка і дружину, як засновників сім’ї, підвалину нашого 

суспільства. Віддається честь їхній вірності, жертвенності і радості в щоденному подружньому житті”.  

 

МОЛИТОВНИЙ МАРАФОН 

24 лютого -  рік від початку повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, ми 

матимемо 12-годинний молитовний марафон і єднатимемося в молитві з усіма вірними 

нашої Церкви на всіх континентах. Наш храм буде відчинений для приватної та спільної 

молитви протягом цілого дня.  

Будемо служити в цей день Божественну Літургію за Мир та Перемогу в 9 годині 

ранку, мовити вервицю о 5:30 вечора та подячний Молебен за Україну о 6 годині вечора.  
«24 лютого 2022 року назавжди закарбується в пам’яті кожного українця-патріота. Того дня війська Російської Федерації розпочали 
криваву, безглузду, повномасштабну війну проти нашої Батьківщини. За цей рік ми стали свідками нескінченних смертей і 
руйнувань, яких зазнала Україна у цій війні.  
За кілька тижнів матимемо першу річницю початку великої війни. З цієї болісної нагоди Блаженніший Патріарх Святослав разом із 
Синодом Єпископів Української Католицької Церкви проголосили 24 лютого 2023 року Днем молитви, посту та милостині.  
Проголошуючи День молитви, посту і милостині, Блаженніший Святослав сказав: «Нехай цей день стане для нас нагодою комусь 
вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, змерзлого зігріти, голодного нагодувати... У цьому часі жертвуймо свої духовні 
зусилля і наші молитви за перемогу українського народу в цій нерівній борні, а також за наше військо».  

З послання єпископів УГКЦ. 
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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.  

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

Documentary Movie “Mariupol Defender”  

Please join us today, on February 12, 2023 at 12:00 pm at Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church to watch a 

documentary movie about Roman, 20-year-old Ukrainian warrior, who lost a hand and a leg while defending Mariupol in April 

2022. Wounded, Roman was captured by the russians and spent three weeks in prison before being exchanged. Movie presented 

by charity organization Revived Soldiers Ukraine and Irina Vashchuk Discipio. You’ll have a unique opportunity to meet our 

Ukrainian Heroes who’s currently on rehabilitation here in the U.S. Price is $20/person and includes appetizers and wine. 

Donations are welcome! All collected proceeds will go to Revived Soldiers Ukraine to help wounded Ukrainian military 

servicemen. Questions- please call Iryna at +727-248-7881 or Natalka at 813-833-1925  

 

PRESENTATION: Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church, Parish Hall    434 90th Ave N. St. Petersburg, FL 

Come join us for a talk on “How God Saved Europe and Poland through Mary in 17th-Century Europe” 

 Presented by Jean-Paul Reymont Poninski, S.T.L., D.E.A., J.C.L.  

Sunday, February 19, 2023, at 11:45 a.m. 

 

SOROKOUSTY SERVICES FOR THE DECEAASED will be conducted every Saturday during Lent. Please use the envelope in 

your boxes for this purpose if you wish to have the loved ones commemorated at these services. 

 

THANK YOU! On behalf of the parish, Father Bohdan thanks  to Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for their work in the 

weekly cleaning of our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house."  May God bless! 

February 24th Day of Prayer  

On February 24, a year, since the beginning of the full-scale war that Russia unleashed against Ukraine, we will observe a 12-

hour prayer marathon and will unite in prayer with all the faithful of our church on all continents. Our 

church will be open for prayer throughout the day. On this day, we will serve the Divine Liturgy for Peace 

and Victory at 9:00 in the morning, say the rosary at 5:30 in the evening, and a thanksgiving prayer, 

Moleben for Ukraine at 6:00 in the evening. 

“The date of February 24, 2022 will be etched forever in the memory of every patriotic Ukrainian in the world. On that day, as we 
all know, the armies of the Russian Federation launched a bloody, senseless, full-scale invasion on our Ukrainian homeland. In 
the year that has passed we have all witnessed the endless death and destruction that has been inflicted upon Ukraine in this 

war.   

In several weeks, the first anniversary of the beginning of this comprehensive war will be upon us. To mark this somber 
anniversary, His Beatitude, Patriarch Sviatoslav, together with the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church, have 

proclaimed a solemn day of prayer, fasting and almsgiving on February 24, 2023 for all the faithful of our Church.  

In announcing this day of prayer, fasting and almsgiving, His Beatitude, Sviatoslav declared: “Let this day be an opportunity for 
us to do good for someone: to comfort the afflicted, to clothe the naked, to warm those who are freezing, to feed the hungry…Let 
us offer our spiritual efforts and our prayers for the victory of the Ukrainian people in this unequal battle, as well as for our army”. 

From Letter of our Bishops. 
 

THE SACRAMENT OF THE SICK: Anyone who is entering the hospital or is ill and would like to receive the Sacrament of the 
anointing of the sick, please call Father Bohdan at 727-576-1001.  

 
PARISH MEMBERSHIP DUES: A special envelope for “Parish Membership Dues” is in your envelope box.  Those who cannot attend 

church should at least financially support the church according to their means. 

Naturally, we desire and pray for your weekly attendance and financial support.  

   Parish Appeal 

March 19, 2023 we will have our special collection supports the Church in 

Central and Eastern Europe. Communism in this region fell more than 30 years 

ago, but the Church still struggles to rebuild after decades of oppressive rule. 

Under communism, religion and religious practices were openly persecuted, and 

atheism was actively propagated and enforced. Your support of this collection 

aids those affected by the war in Ukraine and renews vital aspects of Church life 

throughout the region. You support seminary programs, promote ministries and 

education for children and families, rebuild churches, and renew community life. 

Please be generous and prayerfully consider how you can support this collection. 

 

Collections: February 5, 2023  

1st Liturgy - $536.00       2nd Liturgy - $569.00 

   Candles: - $67.00           Initial offering  - $20.00                 

Mission - $5.00  Coffee - $47.00  

Building Fund - $402.00  

Hall Rental + Pierogi sale - $270.00  

Other donation - 760.00 Total: $2,676.00      

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! 



2023 Liturgical Calendar 

Major Feasts and Fasts 

Pascha and the 12 Great Feasts are in bold. 
Includes Major Civil Holidays in the United States and Canada 

January 1 

Circumcision of Our Lord, God and Savior, Jesus Christ 
Feast of St. Basil the Great 

New Year's Day (Civil) 

January 6 Theophany of Our Lord, God, and Savior, Jesus Christ 

January 8 Sunday After Theophany 

January 16 Martin Luther King Day (USA) 

January 22 Sunday of Zacchaeus 

January 29 Sunday of the Publican and Pharisee 

January 30 Synaxis of the Ecumenical Teachers and Hierarchs:  

February 2 Encounter of Our Lord, God, and Savior, Jesus Christ  

February 5 Sunday of the Prodigal Son 

February 11 First All-Souls Saturday 

February 12 Sunday of the Second Coming of Christ (Meat-Fare) 

February 19 Forgiveness Sunday (Cheese-Fare) 

February 20 Beginning of the Holy Forty Days Fast, President's Day (USA) 

February 26 First Sunday of the Great Fast (Sunday of Orthodoxy) 

March 4 Second All-Souls Saturday 

March 5 Second Sunday of the Great Fast (St. Gregory Palamas) 

March 11 Third All Souls Saturday 

March 12 Third Sunday of the Great Fast (Veneration of the Cross) 

March 18 Fourth All-Souls Saturday 

March 19 Fourth Sunday of the Great Fast (St. John of the Ladder) 

March 23 Canon of St. Andrew of Crete 

March 25 Annunciation to the Mother of God 

March 26 Fifth Sunday of the Great Fast (St. Mary of Egypt) 

March 31 End of the Holy Forty Day's Fast  

April 1-8 Great and Holy Week 



April 1 Lazarus Saturday 

April 2 Palm (Flowery) Sunday - Entrance into Jerusalem 

April 3 Great and Holy Monday 

April 4 Great and Holy Tuesday 

April 5 Great and Holy Wednesday 

April 6 Great and Holy Thursday 

April 7 Great and Holy Friday 

April 8 Great and Holy Saturday 

April 9 Pascha - Feast of the Resurrection of Christ (Easter Sunday) 

April 9-15 Bright Week 

April 16 Second Sunday of Pascha (Apostle Thomas) 

April 23 Third Sunday of Pascha (Myrrh-Bearing Women) 

April 30 Fourth Sunday of Pascha (Healing of the Paralytic) 

May 3 Mid-Pentecost, Feast of SS Cyril & Methodius 

May 7 Fifth Sunday of Pascha (Samaritan Women at the Well) 

May 14 Sixth Sunday of Pascha (Man Born Blind) 

May 18 Feast of the Ascension of Our Lord, God, and Savior, Jesus Christ 

May 21 Seventh Sunday of Pascha (Holy Fathers of the First Ecumenical Council) 

May 27 Fifth All-Souls Saturday 

May 28 Pentecost - Descent of the Holy Spirit 

May 29 Pentecost Monday: Feast of the Holy Trinity, Memorial Day (USA), Victoria Day (Canada) 

June 4 All Saints Sunday 

June 5-29 The Apostles' Fast (The fast begins with the vespers on Sunday evening and concludes on June 29th) 

June 24 Nativity of the Holy Glorious Prophet, Forerunner and Baptist John 

June 29 The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter & Paul 

July 1 Canada Day (Canada) 

July 4 Independence Day (USA) 

July 16 Sunday of the Holy Fathers of the First Six Ecumenical Councils 

July 20 Holy, Glorious Prophet Elijah 

August 1-14 Dormition Fast 

August 6 Transfiguration of Our Lord, God and Savior, Jesus Christ 

August 15 The Dormition of our Most Holy Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary 

August 29 The Beheading of the Holy Glorious Prophet, Forerunner, and Baptist John 



Note: The Byzantine liturgical year starts on September 1 and ends on August 31. The movable feasts are determined 

by the date of Pascha (the feast of the Resurrection). There are two systems currently in use to calculate Pascha - Gre-

gorian (Western) and Julian (Eastern). Roman Catholics, most Byzantine Catholics in America and some Orthodox 

(notably those in Finland) follow the Gregorian date. Some Byzantines in America and most Byzantines and Orthodox 

in Canada and elsewhere follow the Julian date. In the year AD 2023 the Gregorian date is April 9 and the Julian date 

is April 16. 

 

September 1 Liturgical New Year (7532) 

September 5 Labor Day (USA), Labour Day (Canada) 

September 8 The Nativity of our Most Holy Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary 

September 14 The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross 

October 1 The Protection of our Most Holy Lady the Mother of God and Ever-Virgin Mary 

October 9 Columbus Day (USA), Thanksgiving Day (Canada) 

October 15 Sunday of the Fathers of the Seventh Ecumenical Council 

November 8 Synaxis of the Archangel Michael and the Other Bodiless Powers 

November 11 Veterans' Day (USA), Remembrance Day (Canada) 

November 15 Nativity Fast (Philip's Fast also known as Advent) 

November 21 The Entry of the Most Holy Mother of God into the Temple 

November 23 Thanksgiving Day (USA) 

December 6 St Nicholas the Wonderworker and Archbishop of Myra in Lycia 

December 9 (8) The Conception of the Most Holy Mother of God by the Righteous Anna 

December 10 Second Sunday Before Christmas (Holy Forefathers) 

December 12 Our Lady of Guadalupe (Ruthenians, USA) 

December 18 Sunday Before Christmas (Holy Fathers) 

December 24 Christmas Eve 

December 25 The Nativity of our Lord God and Savior, Jesus Christ 

December 26 Synaxis of the Most Holy Mother of God, Boxing Day (Canada) 

December 27 First-Martyr and Archdeacon Stephen 

December 28 20,000 Martyrs of Nicomedia 

December 29 14,000 Infants (the Holy Innocents) Slain by Herod at Bethlehem 

December 31 
Sunday after Christmas: Commemoration of the Holy Righteous David the King, Joseph the Betrothed, and James the Brother of th

Lord 



SUNDAY OF MEATFARE  

(Commemoration of the Last Judgment)  
 

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. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (1): When You will come to earth in glory, O God, and all creatures will tremble before You, the river of 

fire will flow before Your judgment seat, and the books will be opened and all hidden things revealed; deliver me from 

the unquenchable fire and make me worthy to stand at Your right hand, O righteous Judge.  

 

Prokimenon (3): Great is our Lord and mighty in strength, and His wisdom is without measure.  

Verse: Praise the Lord for He is good. Sing to our God for He is loving; to Him our praise is due.  

Prokimenon (3): Great is our Lord and mighty in strength, and His wisdom is without measure.  

 

Epistle: Reading of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (1Cor 8,8-13;9,1-2)  

Brethren: Now food will not bring us closer to God. We are no worse off if we do not eat, nor are we better off if we do. 

But make sure that this liberty of yours in no way becomes a stumbling block to the weak. If someone sees you, with 

your knowledge, reclining at table in the temple of an idol, may not his conscience too, weak as it is, be “built up” to eat 

the meat sacrificed to idols? Thus, through your knowledge, the weak person is brought to destruction, the brother for 

whom Christ died. When you sin in this way against your brothers and wound their consciences, weak as they are, you 

are sinning against Christ. Therefore, if food causes my brother to sin, I will never eat meat again, so that I may not 

cause my brother to sin. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in 

the Lord? Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in 

the Lord.  

Alleluia Verses:  
Verse: Come, ring out your joy to the Lord; hail God Who is our Savior.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Let us come before Him, giving thanks; with songs let us hail the Lord.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 25,31-46)  
The Lord said, When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious 

throne, and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd 

separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say 

to those on his right. ‘Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the founda-

tion of the world. For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you wel-

comed me, naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.’ Then then the righteous 

will answer him and say, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we 

see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison, and visit you?’ 

And the king will say to them in reply, ‘Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, 

you did for me.’  

Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his 

angels. For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, a stranger and you gave me 

no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.’ Then they will answer 

and say, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to your 

needs?’ He will answer them, ‘Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for 

me.’ And these will go off to eternal punishment, but the righteous into eternal life.  

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 М’ЯСОПУСНА  
 

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

 

Кондак (1): Коли прийдеш, Боже, на землю у славі і все затремтить, а ріка вогненна перед судом потече, 

книги ж розкриються і таємниці виявляться, захорони нас тоді від вогню невгасного і сподоби нас праворуч 

Тебе стати, Судде найсправедливіший.  

 

Прокімен (3): Великий Господь наш і велика сила його, і розумові його немає міри.  

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління.  

Прокімен (3): Великий Господь наш і велика сила його, і розумові його немає міри.  

 

Апостол: До Корінтян першого послання св. апостола Павла читання (1Кор 8,8-13;9,1-2)  

Браття, адже страва не зближує нас до Бога: коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо 

нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить 

тебе, що маєш знання як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти 

ідольскі жертви? Таким то чином твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер. Грішивши 

так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. Тому, якщо страва призводить 

брата мого до гріха, повік не буду їсти м’яса, щоб не спокушувати мого брата. Хіба я не вільний? Хіба я не 

апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то 

бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним доказом мого апостольства.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликніть йому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Мт 25,31-46)  
Сказав Господь: Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї 

слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від 

козлів; і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть 

благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я 

голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; нагий, і ви 

мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до 

нього: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе 

чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе? А 

цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших - ви мені 

зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові 

й ангелам його; бо голодував я, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви 

мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться 

і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в 

тюрмі, і тобі не послужили? А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх 

братів найменших - мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники - на життя вічне.  

 

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх.  

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  












