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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 
 
 

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. 

Cheesefare (Forgiveness) Sunday  February 14, 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. Cantors: Mykhaylo Golowko  

                                                        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, February 14  Cheesefare (Forgiveness) Sunday  
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan  (Eng) 

10:00 AM   † Lubomyr Krushelnycky by Irena Popowich (Ukr) 

Note: The Great Fast/Lent begins with Forgiveness Vespers celebrated  in the evening at 6:00PM 

 

MONDAY, February 15   Civil Holiday: Presidents’ Day               1st Day of Lent 

Note: Today is a day of strict abstinence from both meat and dairy products.  

8:30 AM  † Ivan Prystash by Sonya Storoshenko 

 

TUESDAY, February 16   

8:30 AM    † Merka Hutnik by Sonya Storoshenko 

 

WEDNESDAY, February 17   

6:00 PM  Хресна Дорога /  Stations of the Cross  

 

THURSDAY, February 18 

No Service 

 

FRIDAY, February 19     
8:30 AM  Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених Дарів 
 

SATURDAY, February 20   

9:00AM       † Evhenia Matiychuk—1st Ann. by Ihor & Kateryna Matiychuk 

                   Sorokousty 
 

SUNDAY, February 21  1st Sunday of Lent, of Orthodoxy  
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan  (Eng) 

10:00 AM   Liturgy of St. Basil the Great.  

                     † Stefania Uhrynczuk by Vasyl Bodnar (Ukr) 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Romans 13:11-14:4 

Gospel: Mathew 6:14-21 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebr.11:24-26, 32-

40; 12:1-2 

Gospel: John 1:43-51 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для Вашої парафії. 
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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 три пари, які святкують подружні ювілеї в 2021 році:  

Stephanie & James Leddy – 55 - та річниця; 

Lucy & Bohdan Sawa – 50 - та річниця;  

                           Olya & John Czerkas - 43- та річниця.  

Нехай Господь благословить ці пари прожити спільно в щасті і здоров’ї на Многії і Благії літа.  

          —————————————————————————————————————————————— 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

Сьогодні вечором 14-го лютого розпочинаємо благодатний час Великого Посту.   Згідно нашої стародавньої церковної 

традиції протягом Великого Посту наші прадіди утримувались від м'ясних і молочних  страв протягом Великого Посту.  

Зараз строгість посту дещо є злагіднена.  Подаємо мінімальні вимоги щодо здержання від Посту в нашій Єпархії:  

1. По мірі можливості утримуватись від м'ясних і молочних продуктів в перший день Великого Посту, а також у Велику (Страсну) П'ятницю.  

Утриматись від м'ясних страв в усі середи і п'ятниці впродовж Посту, аж до Великої Суботи. 

2. Під час Посту приступити до Святої Тайни Покаяння, як єдиний гідний шлях прийняття Євхаристії від початку Посту до середи перед 

Вознесінням. 

3. Уникати нагоди до гріхів (відречення від поганих звичок) і звершення якомога більше діл милосердя для нашого добра. 

Вимоги що до посту і здержання не зобовязують осіб старших 60 років, бідних, хворих, вагітних і кормлячих жінок, дітей до 14 років, і всіх, 

хто зайнятий на важкій фізичній праці. 

Святий Йоан Золотоустий про піст 

“Значення посту полягає не у стриманості від їжі, а в усуненні гріхів. І хто обмежує піст тільки стриманістю в їжі, той властиво безчестить його. 

Ти постиш? Докажи мені це своїми ділами! Якими, скажеш, ділами? Коли побачиш бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, примирися! Коли 

побачиш свого друга щасливим, не завидуй! Коли побачиш гарну жінку, пройди мимо. Хай постяться не тільки уста, але слух, зір,  ноги, руки та всі 

члени нашого тіла… Що за користь, коли ми стримуємося від птиць і риби, а гриземо і з’їдаємо братів” . 

“У пості перебуває страх Божий, а плоди його – святість, непорочність, довір’я до Бога, небесне царство, життя вічне”. 

“Можна багато постити і не дістати за це нагороди. Чому? Бо стримуючись від їжі, не здержувалися від гріхів. Не їли м’яса, а з’їдали доми 

бідних. Не впивалися вином, а п’яніли злою похіттю. Проводячи весь день без їжі, перебували на сороміцьких видовищах… Яка користь з посту, 

коли ти позбавляєш тіло дозволеної законом їжі, а душі даєш протизаконну поживу”. 

“Якщо теперішній піст проведемо з такою ревністю, що цього тижня зовсім перестанемо клястися, наступного подолаємо гнів, а ще через 

тиждень викорінимо обмови, а в подальші тижні поправимося ще в іншому, то йдучи тієї дорогою вище й вище, мало-помалу осягнемо сам вершок 

чесноти” . 

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 14 лютим, і впишіть там імена померлих  і вкиньте до недільної таци або передайте священику. 

ЗБІРКА НА ЦЕРКВУ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ І УКРАЇНІ  
 В наступну неділю 21 лютого будемо мати збірку в нашому храмі на підтримку Церкви в Центральній і Східній Європі в більше, ніж 20 

країнах Європи, які ще перебувають в часі відновлення після совєтської, комуністичної окупації. Фонди збірки підтримають душпастирську 

опіку, катехизацію, відновлення будинків і опіку духовних семінарій. Ваша підтримка - майбутнє Церкви в цьому регіоні. Конверти на 
пожертви є прикріплені до бюлетенів, а також в вестибюлі храму. Церква потребує молитовної і фінансової підтримки від нас.  

 

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ  
Цього року відзначаємо 7 - ту річницю розстрілу на Майдані в Києві Героїв “Небесної Сотні” 18 – 21 лютого.  

Запрошуємо громаду вшанувати пам'ять Героїв “Небесної Сотні”. 

Наступної неділі, 21 лютого, після другої Літургії буде відслужено  поминальну панахиду за блаженний спокій душ полеглих Героїв, 

а також покладемо вінок до пам’ятної таблиці новітніх Героїв України, “Небесної Сотні”. 

 

LENTEN LUNCHES, ПОСТОВІ ОБІДИ 

SUNDAY, FEBRUARY 21st, MARCH 7th & MARCH 21st. Following 10 AM Liturgy. Відразу по  Службі Божій.“ Fill your hearts and 

your soup bowl!”Наповнюйте свої серця і зупи! 
 

 
ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: З кінця лютого буде проводитись підготовка дітей до першої сповіді. Заняття будуть проводитись 
перед другою літургією від 9:30 до 10 години ранку під керівництвом пані Люсі Сави. Прошу батьків, які мають дітей віком 8 - 9 років 
зголошуватись до священика. 
 
РІЧНИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2020 рік знаходиться на столі в вестибюлі храму. 
 
ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ: PIEROGIES FOR SALE: з картоплею, а також з капустою і грибами. Ціна - $6.00 за дозу. 
 
Намірення на Літургії :  Якщо ви бажаєте замовити Службу Божу в різних наміреннях, будь - ласка дзвоніть до священика.  
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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.  

  —————————————————————————————————————————                            
THE GREAT FAST BEGINS  

Tomorrow we begin the Season of the Great Fast. During each Sunday of the past four weeks, the Church has been preparing us to 

begin our Lenten journey with a specific Gospel lesson and spiritual food for thought. Let us make every deliberate effort to be more 
prayerful, humble, merciful and forgiving, abstaining from both food and sin during the next forty days “ for now is the season of 

repentance. Let us cast off the works of darkness and put on the armor of light” (from Forgiveness Vespers Stichera).  

May our journey through the Great Fast be a true experience of spiritual growth and communion with our God who anxiously awaits our response to his love 

and forgiveness.  Although our Church traditionally prescribed abstention from meat and dairy products in days gone by for the entire duration of Lent, the 
following minimal Lenten regulations are in force in our Eparchy:  

1. Abstinence from meat and all dairy products for the First Day of The Great Fast and on Good Friday.  

2. Abstinence from meat only on all Fridays of Lent as well as Holy Saturday. We also recommend voluntary abstinence from meat on all Wednesdays of 

Lent.  

3. Reception of the Sacraments of Reconciliation and Holy Eucharist during the Pascal season (from the onset of Lent to the Wednesday before Ascension 

Thursday).  

Fasting and Abstinence regulations are not binding on persons 60 or older, the very poor, sick, nursing or pregnant women, children before the age of 

14. 

 ———————————————————————————————————————————————————- 
PANAKHYDA SERVICES FOR THE  “HEAVENLY HUNDRED”  

Next Sunday, February 21, 2021, after the 10am Divine Liturgy, we will have a Panakhyda service in our Church for the “Heavenly Hun-

dred”. This year we will commemorate the 7th Anniversary of the “Heavenly Hundred” heroes killed in the worst Maidan bloodshed in Kyiv 

on February 18-21, 2014.  

 

SOROKOUSTY SERVIESES FOR THE DECEASED will be conducted every Saturday of Great Fast (Lent). If you wish to 

have the deceased of your family remembered, please return the envelope marked “ sorokousty” services for the deceased.  
 

CHURCH IN EASTERN EUROPE  

Next Sunday, February 21, we will take up the Collection for the Church in Central and Eastern Europe. This collection supports the 

Church in more than 20 countries that are still struggling to recover in the aftermath of communist rule. Funds from this collection 

support pastoral care, catechesis, building renovations, and seminary formation. Your support restores the Church and builds the fu-

ture for this region. Please prayerfully consider how you can support the collection next week. (donation envelope on the table in 

vestibule).  

 
PREPARATION OF CHILDREN FOR THE FIRST CONFESSION: From the end of February children aged 8-9 will be prepared for 
the first confession. Classes will be held before the second liturgy from 9:30 a.m. to 10 a.m. under the direction of Mrs. Lucy Sava.  

 
LENTEN LUNCHES, SUNDAY, February 21st, MARCH 7th & MARCH 21st. Following 10 AM Liturgy.  

“ Fill your hearts and your soup bowl!” 
 
The 2020 Annual Parish Financial Report is on the table in the vestibule of the church.  

 
INCOME TAX STATEMENT: Anyone who wishes a statement of contributions for donations made during the 2020 calendar year may 
request it by mail or call the parish office.  
 
DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your request for a Divine Liturgy for 2021. Call or ask Fr. Bohdan. 
 
ONLINE DONATION: Dear parishioners and guests, if anyone would like to make a donation to the parish, it is possible to do so through 
our website. There is a “Donate” button on our parish website home page:https://www.epiphanyukrch.com/ 

Collections: February 7, 2021 

1 D. Liturgy:    $446.00  2D. Liturgy:        $534.00                              

Candles:            $43.00    Building Fund:  $465.00                                                           

Mission:            $16.00     Total:                  $1, 504.00 
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 

 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

ОГОЛОШЕННЯ В БЮЛЕТЕНІ 

Хочете, щоб про Ваш бізнес чи послуги дізналося більше людей?! 

 Подайте свою бізнес картку чи оголошення до парафіяльного 

бюлетеня!  Це добра нагода допомоги для Церкви і вашого бізнесу.  

Тільки у співпраці можна здобути багато!   

Якщо Ви маєте бажання скористати з нашого бюлетеня для успішності 

вашого бізнесу, просимо звертатися за телефоном 727 - 576 - 1001 або 

пишіть через парафіяльний вебсайт: https://www.epiphanyukrch.com/ 

https://www.epiphanyukrch.com/


ПРО ЗАДУШНІ ДНІ  
" Отців і праотців, дідів і прадідів, від перших аж до останніх..., всіх пом'яни, Спасе наш"  

(Четверта пісня канону утрені М'ясопусної суботи).  

Свята Церква як Містичне Христове Тіло об'єднує всіх охрещених вірних чи вони ще тут на землі, 

чи вже у славі в небі або чи ще може покутують за свої провини в чистилищі. Тому говоримо про 

Церкву воюючу, прославлену й терплячу. Усіх членів цієї троякої Церкви пов'язує та сама любов 

Господа Бога і ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних на землі, святих у небі й душ у чистилищі 

ми називаємо сопричастям святих. Вона полягає в тому, що святі в небі своїм заступництвом перед Богом 

можуть помагати й помагають нам на землі й душам у чистилищі. А ці знов можуть молитися за нас, але не 

можуть собі допомогти, бо час їхніх заслуг уже скінчився. Зате ми можемо їм допомогти своїми молитвами, 

добрими ділами а передусім жертвою святої Літургії.  

І якраз на науці святої віри про сопричастя святих основується прадавня практика Церкви, щоб молитися за 

тих, які відійшли до вічности. Про цю практику Другий Ватиканський Собор у Догматичній Конституції про 

Церкву каже: "Признаючи вповні цю спільноту цілого Містичного Тіла Ісуса Христа, Церква на землі від 

самих початків християнської релігії плекала пам'ять померлих з великою побожністю" (§ 50).  

Хоч Церква у своїх щоденних молитвах і богослуженнях пам'ятає про душі померлих, все-таки вона, як добра 

мати, у часі церковного року призначає ще окремі дні для поминання й молитви за померлих. Ці дні 

називаємо задушними, або поминальними.  

  

ПОМИНАЛЬНІ СУБОТИ  

 

1. Субота — день молитви за померлих  
У нашому церковному календарі не тільки кожний день у році присвячений якомусь празнику чи святому, але 

й кожний день тижня має свого покровителя.  

У понеділок свята Церква почитає ангельські хори, які в небі посідають перше місце після Пресвятої 

Богородиці. Вівторок присвячений святому Йоанові Хрестителеві, бо він є символом усіх пророків. У середу 

пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей та віддаємо честь Животворящому хресту, на якому 

помер наш Спаситель. У четвер почитаємо святих апостолів і святого о. Миколая. У п'ятницю віддаємо поклін 

Христовим мукам і його смерти на хресті.  

У суботу Господь Бог відпочивав після створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у гробі, спасши 

людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і щастя в Бозі. Тому Церква присвятила суботу 

Всім святим, що відійшли до вічности, але ще не ввійшли у вічний і блаженний відпочинок зі святими в небі. 

Богородиця не має окремого дня в тижні, тому що кожного дня тижня Церква величає її у своїх 

богослуженнях. Три дні в тижні (середа, п'ятниця і неділя) по- особливому прославляють Пречисту Діву 

Марію у зв'язку з муками, смертю і воскресенням Ісуса Христа, у чому вона брала активну участь.  

2. 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.  

М'ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх від віків 

померлих християн", себто 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.  

3. Друга, третя і четверта суботи Великого посту  
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за померлих. З цією метою виділено три 

суботи в пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться тільки в суботу й неділю, а в инші дні 

правиться Літургія Передосвячених Дарів. Щоб померлі не залишилися без ласк і заслуг святої Літургії, то 

суботу в пості призначено на осібне поминання померлих.  

4. Зеленосвяточна субота  
Зіслання Святого Духа 50-го дня після Воскресення було завершенням справи відкуплення людського роду. 

Тому свята Церква, бажаючи, щоб і померлі були учасниками дарів відкуплення, у цю суботу поминає всіх від 

віків спочилих християн. Студитський монаший устав, написаний близько 980 року в студитському монастирі 

в Константинополі, подає, що в М'ясопусну й Зелену суботи всі монахи йшли на цвинтар молитися за 

померлих монахів. 





 

SUNDAY OF CHEESEFARE  
Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of the 

resurrection and cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has 

been plundered! Christ our God is risen, granting to the world great mercy.  

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

Amen.  

Kontakion (6): O Guide to Wisdom, O Giver of Understanding, O Instructor of the ignorant, 

and Helper of the poor, strengthen and enlighten my heart, O Master. Give the word to me, O 

Word of the Father, that I may not refrain from crying out to You: O Merciful Lord, have mer-

cy on me, a fallen one.  

Prokimenon (8): Make vows to the Lord your God and fulfill them.  

Verse: God is known in Judea; in Israel His name is great.  

Prokimenon (8): Make vows to the Lord your God and fulfill them.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Romans. (Rom 13,11-14;14,1-4)  

Brethren: Do this because you know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. 

For our salvation is nearer now than when we first believed; the night is advanced, the day is 

at hand. Let us then throw off the works of darkness [and] put on the armor of light; let us con-

duct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and 

licentiousness, not in rivalry and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no pro-

vision for the desires of the flesh. Welcome anyone who is weak in faith, but not for disputes 

over opinions. One person believes that one may eat anything, while the weak person eats on-

ly vegetables. The one who eats must not despise the one who abstains, and the one who ab-

stains must not pass judgment on the one who eats; for God has welcomed him. Who are you 

to pass judgment on someone else’s servant? Before his own master he stands or falls. And he 

will be upheld, for the Lord is able to make him stand.  

Alleluia Verses:  
Verse: It is good to give thanks to the Lord; and to sing praises to Your name, O Most High.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: To proclaim Your mercy in the morning, and Your faithfulness throughout the night.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 6,14-21)  
The Lord said, “If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive 

you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. 

When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that 

they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. 

But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be 

fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will re-

pay you. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy and 

thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay de-

stroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be.”  

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.  



 

НЕДІЛЯ СИРОПУСНА  
Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду 

звільнившись, Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес 

Христос Бог, що дає світові велику милість.  

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

Кондак (6): Премудрости наставниче, розуму подателю, немудрих пораднику і вбогих 

захиснику! Укріпи і врозуми серце наше, Владико. Ти дай нам слово, вітцівськс Слово, 

щоб невпинно взивати до Тебе. Помилуй нас, грішних!  

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господові, Богу нашому.  

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його.  

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господові, Богу нашому.  

 

Апостол: До Римлян послання св. апостола Павла читання. (Рим 13,11-14;14,1-4)  

Браття, тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну: тепер бо 

ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. 

Відкиньмо, отже, вчинки темряви й одягнімось у зброю світла. Як день, - поводьмося 

чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах; 

але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Слабкого в вірі 

приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий (у 

вірі) їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, 

не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму 

господареві стоїть він або падає; а стоятиме, бо Господь має силу втримати його.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Добре воно - прославляти Господа, і співати імени Твоєму, Всевишній.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами - Твою вірність.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Мт 6,14-21)  
Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний 

простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить 

вам провин ваших.  

Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб 

було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: вони вже мають свою 

нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати 

людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і Отець твій, що бачить 

таємне, віддасть тобі.  

Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і 

викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить і де злодії 

не пробивають стін і не викидають. Бо де твій скарб, там і буде твоє серце.  

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

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



Since the in-person youth Lock-In Retreat originally planned for March 6-7 of 

this year at the Pokrova Ukrainian Catholic Church in Parma, OH has been can-

celed due to the current pandemic, the Eparchial Youth Committee is organizing a 

virtual Lock-In Retreat via Zoom titled “Hope of the Resurrection” for our young 

people on Sunday, March 7th (Sunday of the Veneration of the Holy Cross) be-

tween 1 and 3 pm.  

The encounter will be led by our eparch, Bishop Bohdan J. Danylo together with 

the members of the Eparchial Youth Committee (EYC). The call is also open to all 

clergymen of St. Josaphat Eparchy. Please see the flyer for more information on 

the event. Therefore, if any youth in our eparchy would like to participate in the 

Zoom call, you are kindly requested to send an e-mail to Deacon Myron Spak, an 

Eparchial Youth Committee member and the coordinator of the Lock-In Retreat, 

at mjspak@verizon.net and let him know the young person’s full name, age, the 

parish he or she belongs to with the city and state, and the e-mail address that he 

or she would like to receive the instructions for the Zoom call at. The deadline to 

send all the information in is March 3, 2021. Thank you very much  

https://stjosaphateparchy.us8.list-manage.com/track/click?u=d92608631fd7ee286db4c508a&id=3c5408f4fb&e=01036575c8
mailto:mjspak@verizon.net

