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Sunday of the Prodigal Son / Блудного сина

.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

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

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.

This Week’s Readings
Epistle: 1 Corinthians 6:12-20
Gospel: Luke 15:11-32

Next Week’s Readings:
Epistle: 1 Corinthians 8:8-9:2
Gospel: Matthew 25:31-46
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SUNDAY, February 13 Sunday of the Prodigal Son
10:00AM Health and Blessing for Parishioners
† Maria Hutnik by Sonia Stor oshenko
† Anna Danylyschyn –1st Ann. by Olha Dinkov
MONDAY, February 14
No service
TUESDAY, February 15
No service
WEDNESDAY, February 16
No service
THURSDAY, February 17
No service
FRIDAY, February 18
No service
SATURDAY, February 19 All Souls — First Memorial Saturday
9:30 AM † For All Deceased Members of Epiphany of our Lord Parish by Fr.Bohdan
SUNDAY, February 20 Meatfare Sunday (Of the Fearful Judgment)
8:30 AM † Barbara Weisinger by Mar y Soltis (Eng)
10:00AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Ukr)

Панахида за Героїв “ Небесної Сотні”
Panakhyda for the “Heavenly Hundred”
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

————————————————————————————————————————————————
БЛУДНИЙ СИН — СИМВОЛ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ ГРІШНИКА

Притча про блудного сина має для нас глибоко символічне значення. Осмислюючи її, ми спонтанно
відчуваємо, що блудний син — це будь-хто з нас, кожна людина, яка через свої гріхи покидає
Господа Бога. Тому ця притча для кожного така близька, бо є наче частиною інтимної історії
нашого життя. Вона — це вічний символ нашої невірности щодо Господа Бога, але й символ
безграничного Божого милосердя.
Сьогоднішній світ роїться від блудних синів і доньок. Тож і сьогодні драма цієї притчі часто-густо повторюється у
глибині сердець тисяч і мільйонів душ. Кожна людина є або тим старшим сином, що завжди вірний своєму батькові,
або молодшим сином, який щойно через тяжкий і дуже болісний досвід життя переконується, що поза батьківським
домом ніде нема щастя.
Притча про блудного сина вчить нас, що Господь прощає і приймає навіть найбільшого грішника, коли той кається у
своїх гріхах. Історія людського роду — це історія Божого милосердя. "Милосердя Господнє, — каже псалмопівець,
— від віку й до віку, над тими, що бояться Його" (Пс. 103, 17). Отець Юліян Катрій: “ Пізнай свій обрід”
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ
Сьогодні відзначаємо Всесвітній День Одруження. Головне 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”.

Парафія вітає п’ять пар, які святкують подружні ювілеї в 2022 році:
Марія і Реймонд Солтіс - 50 - та річниця;
Джеймс і Гілда Десанто - 50 –та річниця;
Оля і Іван Черкас – 45 - та річниця;
Уляна і Роман Волошин – 30 - та річниця;
Отець Богдан і їмость Іванна Барицькі - 25 - та річниця;
Нехай Господь благословить ці пари прожити спільно в щасті і здоров’ї на Многії і Благії літа.

М'ясопусна субота
Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в нашому церковному році деякі суботи, церковні
богослужби яких уповні присвячені молитвам і поминанню померлих. Ті суботи звемо задушними, або поминальними.
До них належить субота перед М'ясопусною неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту та перед Зеленими
святами. Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за померлих.
М'ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх від віків померлих християн",
тобто за всіх тих, які коли-небудь і де-небудь померли або згинули, про кого, може, ніхто ніколи не молиться, щоб усі вони
могли стати на Страшному Суді по правиці вічного Судді.
ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Цього року відзначаємо 8- му річницю розстрілу на Майдані в Києві Героїв “Небесної Сотні” 18 – 21
лютого. В неділю 20 лютого після другої Літургії буде відслужено поминальну панахиду за
блаженний спокій душ полеглих Героїв та покладено квіти до пам’ятної дошки.
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 13 лютим, і
впишіть там імена померлих.
РІЧНИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2021 рік знаходиться на столі в вестибюлі
храму.
ПОСНИЙ ОБІД - ЗУПУ будемо мати в неділі 6 і 27 березня після другої Літургії.

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ: Маємо в парафії на продаж вареники з картоплею, а також
з капустою і грибами. Ціна - 8.00 долярів за дозу.
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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.

———————————————————————————————————————————————SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
This Parable relates to man's prodigality with the divine gifts to man. It is the consequence of arrogance.
Prodigality is the reckoning extravagance in sensuality. The prodigal is one who cannot be saved, whose life is
dissolute, who squandered his father's property. Prodigality, then, is the second basic corruption toward which man
is inclined. This is why this Parable is known as the Parable of the Prodigal Son. Despite the characterization in this Parable, its
main subject is the warm parental love of the Father. The father's love was unbroken and firm for his prodigal son. His love was
shown more at the return of his son than in the beginning, despite the fact that his son squandered his "properties". In the end,
however, the son exchanged his prodigality for repentance, and this is the crux of the parable. This moment changes the prodigal
son into the prudent son, expelling arrogance with repentance.
While the son was returning to his father, he kept rehearsing over and over again: "Father, I have sinned against heaven and
before you". But when the son saw his father's house from afar, his father saw him, and ran to him and embraced him warmly.
Thus, the son did not have the opportunity to tell his father what he had been rehearsing. The son at the beginning said, "give
me", but in the end he asked, "make me", which is the depth of repentance and obedience, the challenging factors of a Christian.
WORLD MARRIAGE DAY
World Marriage Day takes place today, February 13, 2022. It is an observance sponsored by the Catholic Marriage Encounter movement
observed on the second Sunday of February each year. “World Marriage Day honors husband and wife as the foundation of the family, the
basic unit of society. It salutes the beauty of their faithfulness, sacrifice and joy in daily married life.”
We congratulate five couples who will celebrate special wedding anniversaries in 2022:
James and Hilda DeSanto - 50th Anniversary
Mary and Raymond Soltis - 50th Anniversary
John and Olya Czerkas - 45th Anniversary
Ulyana and Roman Volosyn - 30th Anniversary
Fr. Bohdan and Ivanna Barytskyy - 25th Anniversary
May God Bless these couples and grant them many more years of happiness. Mnohaya Lita!
MEMORIAL SATURDAY OF MEATARE
On the day before Meatfare Sunday, on which we remember the Last Judgment, the Church prays for those of its members who may have
died unexpectedly because of wars, plagues, starvation, or any other sort of death while they were in a foreign country, or while they were
traveling by sea, by land, or by air. The Church also prays for the poor, or for those who may not have received a proper burial, or who had
no one to request Memorial Services to be offered for them. We pray for the departed on this Saturday because the Church has established
Saturday as the proper day of the week for remembering the dead. On this day before we hear the Gospel about the Last Judgment, we should pause
to recall our own inescapable death when we shall appear before Christ to give an account of our lives. May we have "an acceptable defense before
His dread Judgment Seat."
PANAKHYDA SERVICES FOR THE “HEAVENLY HUNDRED”

Next Sunday, February 20, 2022, after the 10am Divine Liturgy, we will have a Panakhyda service in our Church for the “Heavenly
Hundred”. This year we will commemorate the 8th Anniversary of the “Heavenly Hundred” heroes killed in the worst Maidan bloodshed in
Kyiv on February 18-21, 2014.
The St. Anthony of Padua Secular Franciscan Fraternity will attend the 10 am liturgy on February 20, 2022 in order to learn about
the Eastern Byzantine Rite. All attend Roman Catholic Churches except our parishioner Cathy Chrzanowski. They very much appreciate this
opportunity and look forward to seeing and attending our church.
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.

The 2021 Annual Parish Financial Report is available on the table in the vestibule of our church.
PARISH MEMBERSHIP DUES: A special envelope for “Parish Membership Dues” is in your envelope box. Those who can not
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.
ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР! SAVE THE DATE:
Feb. 27 Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Concert:
На Різдво Додому by Trioda
LENTEN LUNCHES, SUNDAY, MARCH 6 &
MARCH 27. Following 10 AM Liturgy.

“ Fill your hearts and your soup bowl!”

Collections: February 6, 2022
1st Liturgy - $573.00 2nd Liturgy - $901.00 Candles: - $58.00
Membership - $30.00 Building fund - $315.00 Special Donation - $100.00
Total: $1,977.00
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!

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
Troparion (5): Let us the faithful acclaim and wor ship the Wor d, 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.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (3): When I foolishly separ ated myself fr om your Father ly glor y, I squander ed, in wickedness, the r iches
You had given me. So now I cry out to You with the voice of the Prodigal Son, saying: I have sinned before You, O merciful
Father; receive me, repentant, and make me as one of Your hired servants.
Prokimenon (5): You, O Lor d, will guar d us and will keep us fr om this gener ation, and for ever .
Verse: Save me, O Lor d, for there is no longer left a just man.
Prokimenon (5): You, O Lor d, will guar d us and will keep us fr om this gener ation, and for ever .
Epistle: Reading of the First Epistle of St. Paul to the Cor inthians. (1Cor 6,12-20)
Brethren: “Everything is lawful for me,” but not everything is beneficial. “Everything is lawful for me,” but I will not let
myself be dominated by anything. “Food for the stomach and the stomach for food,” but God will do away with both the one
and the other. The body, however, is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body; God raised the Lord
and will also raise us by his power.
Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take Christ's members and make them the members of
a prostitute? of course not! [or] do you not know that anyone who joins himself to a prostitute becomes one body with her?
For, “the two,” it says, “will become one flesh.” But whoever is joined to the Lord becomes one spirit with him. Avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the immoral person sins against his own body. Do you
not know that your body is a temple of the holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own?
For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body.
Alleluia Verses:
Verse (5): Your mer cies, O Lor d, I will sing for ever ; fr om generation to gener ation I will announce Your tr uth with
my mouth.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (5): For You have said: Mer cy shall be built up for ever ; in the heavens Your tr uth shall be prepared.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Lk 15,11-32)
The Lord told this parable, “A man had two sons, and the younger son said to his father, ‘Father, give me the share of your
estate that should come to me.’ So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected
all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had
freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to
one of the local citizens who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the
swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses he thought, ‘How many of my father’s hired workers have more
than enough food to eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father and I shall say to him, ‘Father,
I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of
your hired workers.’ So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of
him, and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him. His son said to him, ‘Father, I have
sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son.’ But his father ordered his servants,
‘Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and
slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead, and has come to life again; he was lost,
and has been found.’ Then the celebration began. Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he
neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean.
The servant said to him, ‘Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has him
back safe and sound.’ He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him.
He said to his father in reply, ‘Look, all of these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never
gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns who swallowed up your property with
prostitutes, for him you slaughter the fattened calf.’ He said to him, ‘My son, you are here with me always; everything I have
is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come back to life again; he was lost
and has been found.’”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА
Тропар (5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово, що від Діви народилося на спасіння наше, прославмо, вірні, і поклонімся, бо Воно благозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих
славним воскресінням Своїм.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (3): Віддалились ми безумно від Отцевої слави, у безчесті розтративши багатство, яке Ти передав
нам. Тим-то словам блудного сина взиваємо: Згрішили ми перед Тобою, Отче щедрий! Прийми нас, розкаянних
і вчини наємниками Своїми.
Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.
Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
Апостол: До Корінтян першого послання св. апостола Павла читання (1Кор 6,12-20)
Браття, все мені можна, та не все корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. їжа для
живота, і живіт для їжі! Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для
тіла. Бог же і Господа був воскресив та й пас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші - члени
Христові? Узявши, отже, члени Христові, - зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде! Чи не знаєте, що
той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, - каже, - двоє одним тілом. Хто ж пристає до
Господа, є з ним одним духом. Утікайте від розпусти! Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом; а
хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло - храм Святого Духа, який
живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож не належите до себе самих. Тож прославляйте Бога у вашому тілі!
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (5): Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (5): Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Лк 15,11-32)
Сказав Господь притчу оцю: В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені
ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім, молодший,
зібравши все, подавсь у далекий край і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от він як усе прогайнував,
настав великий голод у тім краю і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і
той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині,
та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: Скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу: Отче, я прогрішився проти
неба і проти тебе! Я нсдостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене, як одного з твоїх наймитів. І встав
він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його й змилосердившись, побіг, на
шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я
нсдостойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть найкращу одіж,
одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І вони заходились веселитися.
А старший його син був у полі; коли ж він, повертаючись, наблизився до дому, почув музику й танці. Покликав
він одного із слуг і спитав, що воно такс було б. Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав
годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько його
просити. А той озвався до батька: Ось скільки років служу тобі й ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і
ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв
твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені,
дитино, і все моє - твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і
знайшовся.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

Save the date!!!
Great Lent is just around the corner. We welcome you to join us in a live, virtual, spiritual journey on Sunday April 3rd. Hosted by
the League of Ukrainian Catholics and the Ukrainian Catholic Bishops in the USA.
Here is our program with our beloved spiritual mentors.
Register here: https://forms.gle/aUQJsBeXfWTkAnyY6 or at leagueofukrainiancatholics.org

