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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. 

Cheesefare (Forgiveness) Sunday / Сиропусна неділя  February 27, 2022 

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,    February 27  Cheesefare (Forgiveness) Sunday  
8:30 AM     Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng) 

                   † Zenon Cichowlas by Irene Popovich 

10:00AM   † David Brown - 1st Ann. by Maria Brown (Ukr)  

        12:00PM    Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Concert  

Благодійний концерт: На Різдво Додому by Trioda 
Note: The Great Fast / Lent begins with Forgiveness Vespers celebrated today  

at 6:00 PM in the evening / Посна Вечірня в 6 - ій годині вечора 

 
MONDAY, February 28                             1st Day of Lent 

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

TUESDAY, March 1  
 

WEDNESDAY, March 2  
 6:00 PM  Молебен за Україну / Moleben for Ukraine 

 
 THURSDAY,  March 3 

6:00 PM  Хресна Дорога /  Stations of the Cross  
 

FRIDAY, March 4  
8:30 AM  Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених Дарів 
 

SATURDAY, March 5     

8:30 AM  † Richard Schreiner by Jean - Paul Reymont & Sorokousty 

 

SUNDAY,    March 6      1st Sunday of Lent, of Orthodoxy  
8:30 AM     Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng) 

10:00AM   † Lidia Krushelnycka by Irene Popovich (Ukr) 

                   † Anastasia Kedulic by Sonja Storoshenko 

                   † Yuri Boszko by Boszko Family  

 

LENTEN LUNCH /ЗУПА 

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. 

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

ДЕНЬ МОЛИТВИ І ПОСТУ 

У контексті погіршення ситуації в Україні Папа Франциск закликав віруючих – молитися та 

постити в намірі миру.  

Особливий день посту за мир Святіший Отець запропонував провести 2 березня 2022 року. 

«Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні.  Незважаючи на 
дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії. Як і я, багато людей у світі відчувають 
тривогу та стурбованість. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше 

страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право. А тепер хочу 
звернутися до всіх, віруючих і невіруючих. Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, зокрема на диявольське 

напосідання насильства, слід відповідати Божою зброєю – молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, у Попільну 
середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби цього дня вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. 
Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни». 

 

ДЯКУЄМО! 

Щиро дякуємо Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму; Родині Божко: 

Марії, Наталі та Аріяні та їмості Ірині Бадяк за організацію кави, печива, канапок минулої неділі; Членам Союзу 

Українок Америки, 124 відділу на чолі з Олею Черкас за офіру $400.00 зі свята Дня Валентина на потреби парафії. Нехай 

Господь  щедро благословить! 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

Сьогодні вечором 27-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 13 лютим, і впишіть там імена померлих  і вкиньте до недільної таци або передайте священику. 

 

ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ 

Швидко наближається Великий піст. У нашій Церкві ви можете отримати Пастирський лист Синоду Єпископів Української Католицької Церкви під 
назвою «Тільки одне залишиться вашим – те, що ви віддали бідним. Цей лист є роздумом на тему м’ясної неділі, яку також називають неділею 

Страшного суду. Євангелія (Матвія 25:31-46) — це Ісус описує наш останній судний день. 

Будь ласка, візьміть цей пастирський лист від Синоду. Нехай цей лист послужить супутником у ваших роздумах над євангелією та дороговказом 

для дій милосердя під час майбутнього Великого посту 
 

ЗБІРКА НА ЦЕРКВУ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ І УКРАЇНІ  
В неділю 6 березня 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 в вестибюлі храму. 

Церква потребує молитовної і фінансової підтримки від нас.  

 

ПОСНИЙ ОБІД - ЗУПУ будемо мати в неділі 6 і 27 березня після другої Літургії.  
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
DAY OF FASTING FOR PEACE 

Pope announces WEDNESDAY, March 2 as day of prayer and fasting for Ukraine. Pope Francis says his heart aches over the situation 

in Ukraine and announces a “Day of Fasting for Peace” on Ash Wednesday. Pope Francis made a heartfelt appeal for peace in 

Ukraine, saying that the threat of war had caused “great pain in my heart.” “I encourage believers in a special way to dedicate 

themselves intensely to prayer and fasting on that day. May the Queen of Peace preserve the world from the madness of war.” 
 

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. 

 

THANK YOU!  

On behalf of the parish, Father Bohdan thanks  Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for their work in the weekly cleaning 

of our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house" ; Boszko Family: Maria, Natalia & Ariana and imost Irene Badiak 

for organizing and preparing cookies, sandwiches & making coffee last Sunday. Remember, the parish kitchen is shared by all.  The 

members of the Ukrainian National Women’s League of America (UNWLA), Branch 124,  headed by Olya Czerkas, for 

generous donation of $400.00 to our Parish from Valentine's Day celebration. May the Lord generously bless you! 

 

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. 

 

LENTEN LUNCHES 

SUNDAY, MARCH 6 & MARCH 27. Following 10 AM Liturgy. “ Fill your hearts and your soup bowl!” 
 

PASTORAL LETTER 

Great Lent is fast approaching. In our Church you can recived Pastoral letter of the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church 

entitled Only one thing will remain yours - that which you have given to the poor. This letter is a meditation on the theme of the Meatfare  

Sunday, also called Sunday of the Last Judgment. The gospel reading (Matthew 25:31-46) is Jesus describing our final judgment day. 

Please take this Synod’s pastoral letter for you.  May this letter serve as a companion in your meditation on the gospel and a guide for the acts 

of mercy during the upcoming Lenten journey! 

CHURCH IN EASTERN EUROPE  
On Sunday, March 6, 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 

future for this region. Please prayerfully consider how you can support 

the collection next week. (donation envelope on the table in vestibule).  

 

OFFER THE SERVICE 

My name is Chloe Kessock, and I'm the Communications Director for 

Congressman Charlie Crist. Our office has released a statement 

condemning the invasion of Ukraine by Vladimir Putin, which I would 

like to share with you. I also want to offer the services of our office to 

any of your church members or their family who may be currently 

stranded in Ukraine and in need of assistance. As a Ukrainian-American 

myself, my heart is with you.  

 

Collections: February 20, 2022  

1st D. Liturgy - $426.00    2nd D. Liturgy - $880.00     

Candles: - $40.00  Coffee - $60.00 

Membership  - $40.00  Diocesan - $80.00    

Special Don. - $190.00     UNWLA Donation - $400.00  

Total: $2,116.00      

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! 

 

 
 

 

 

 
 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД! 

PARISH LUNCH TODAY! 

Завітайте сьогодні 27-го лютого 2022  

року на обід перед концертом до  

малого парафіяльного залу! 



           
ЗВЕРНЕННЯ Блаженнішого Святослава до синів і дочок українського народу в Україні та 

на поселеннях сущих та усіх людей доброї волі 

Дорогі брати і сестри! 

Визнання президентом Російської Федерації «незалежності та суверенітету» самопроголошених 
ЛНР і ДНР створює серйозні виклики та загрози для міжнародної спільноти і міжнародного права, 
на основі якого сьогодні існують та взаємодіють народи та їхні держави. Завдано непоправної 
шкоди самій логіці міждержавних відносин, що покликані забезпечувати мир і справедливий 
устрій суспільств, верховенство закону, підзвітність влади, захист людини, її життя та природних 
прав. Сьогодні все людство опинилося у небезпеці того, що право сильного нав’язуватиме себе 
кожному, нехтуючи силу права. 

Своїм рішенням влада Російської Федерації в односторонньому порядку вийшла із тривалого 
мирного процесу, завданням якого було забезпечити відновлення гідних людини умов життя на 
територіях ОРДЛО України, що постраждали внаслідок російської збройної агресії. Війна, розв’я-
зана проти нашого народу у 2014 році, залишила глибокі рани на долях багатьох із наших 
співвітчизників: тисячі убитих, поранених, самотніх. Вчорашній крок президента РФ зруйнував 
базові принципи тривалого процесу відновлення миру в Україні, створив можливості для нової 
хвилі збройної агресії проти нашої держави, відкрив двері для повномасштабної воєнної операції 
проти українського народу. 

Особистою відповідальністю та святим обов’язком громадян України сьогодні вважаємо захист 
рідної землі, нашої пам’яті та надії, нашого Богом дарованого права на існування. Захист Бать-
ківщини – це наше природне право і наш громадянський обов’язок. Ми сильні, коли ми разом. 
Тепер настав час об’єднати наші зусилля для того, щоб обстояти незалежність, територіальну 
цілісність і суверенітет Української Держави. Обов’язком і відповідальністю всього людства 
сьогодні є діяльна турбота про запобігання війні та захист справедливого миру. 

Ми переконані, що світ не може розвиватися та знаходити відповіді на виклики сучасності, вдаю-
чись до сили та насилля, нехтуючи загальнолюдськими цінностями та євангельською істиною. 
Закликаємо всіх людей доброї волі не стояти осторонь страждань українського народу, спричи-
нених російською військовою агресією. Ми народ, що любить мир. І саме тому готові обстоювати 
його і за нього віддано боротися. 

Звертаємося сьогодні в молитві до Творця всесвіту з особливим проханням про мудрість для 
тих, хто уповноважений ухвалювати суспільно важливі рішення, у чиїх руках опинилася доля 
людства. Просимо Небесного Отця про допомогу для відновлення справедливого миру на 
українській землі. 

Особливу молитву складаємо за захисників України, що цими днями є для нас прикладом жер-
товної любові та відданого служіння своєму народові. Нехай милосердний Господь захистить їх 
від усяких небезпек і обдарує їхні зусилля остаточною звитягою правди і добра. 

Закликаємо щире благословення люблячого Бога і Творця на Україну та її народ! 

Благословення Господнє на вас! 

† СВЯТОСЛАВ 



           
Appeal of His Beatitude Sviatoslav to the Sons and Daughters of the Ukrainian People in 

Ukraine and Abroad, and to all People of Good Will 

Dear Brothers and Sisters, 

The recognition by the president of the Russian Federation of the “independence and sovereignty” of 
the self-proclaimed LNR and DNR creates serious challenges and threats for the entire international 
community and for international law, on the basis of which today people and their nations exist and co-
operate. Irreparable damage has been done to the very logic of international relations, which are called 
to safeguard peace and the just order of societies, the supremacy of law, the accountability of state 
powers, the defense of the human being, human life and natural rights. Today all of humanity has been 
placed in danger—that the powerful have a right to impose themselves on whomever they wish, with 
no regard for the rule of law. 

In its decision the government of the Russian Federation unilaterally withdrew from a lengthy peace 
process, tasked with ensuring the restoration of dignified conditions for life on the territories controlled 
by Russia in the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine, for those impacted by Russian military ag-
gression. The war, initiated against our people in 2014, has inflicted deep wounds on many of our fel-
low citizens: thousands killed, wounded, left in solitude. Yesterday’s step taken by the president of the 
Russian Federation destroyed foundational principles for a long-term process of restoring peace in 
Ukraine, created the path for a new wave of military aggression against our state, opened the doors for 
a full scale military operation against the Ukrainian people. 

We consider the defense of our native land, our historical memory and our hope, our God-given right to 
exist to be the personal responsibility and sacred duty of the citizens of Ukraine. The defense of our 
Fatherland is our natural right and civic duty. We are strong when we are together. Now has come the 
time to unite our efforts in order to defend the independence, territorial integrity and sovereignty of the 
Ukrainian state. The duty and responsibility of all of humanity—to actively work to avert war and protect 
a just peace. 

We are convinced that the world cannot develop and find answers for the challenges of today by re-
sorting to might and violence, by showing disdain for shared human values and the truth of the Gospel. 
I call upon all people of good will to not ignore the suffering of the Ukrainian people, brought on by 
Russian military aggression. We are a people who love peace. And precisely for that reason we are 
ready to defend it and fight for it. 

Today we call out in prayer to the Almighty Creator, with a special appeal for wisdom for those entrust-
ed with making important decisions for society, in whose hands lies the fate of humanity. We ask the 
Heavenly Father for assistance in restoring a just peace on Ukrainian land. 

We pray especially for those who defend Ukraine, who in these days are for us an example of loving 
sacrifice and dedicated service to their people. May the merciful Lord protect them from every danger 
and crown their efforts with the victory of truth and good. 

We call for the gracious blessing of a loving God and Creator upon Ukraine and its people! 

The blessing of the Lord be upon you. 

† SVIATOSLAV 





 

 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY, MARCH 6     &     SUNDAY, MARCH 27 

FOLLOWING THE 10 AM LITURGY 

SIMPLE SOUP LUNCHES 

FILL YOUR HEARTS AND YOUR SOUP BOWL! 

$10.00 adults/ $5.00 children (under 12)  

ENJOY UNLIMITED BOWLS OF HOMEMADE SOUP,  

TASTY BREAD, BUTTER & BEVERAGE 

VARIOUS TANTALIZING SOUPS TO CHOOSE FROM!!! 

 

 

COME & BRING FRIENDS! 

Epiphany of our Lord Ukrainian Catholic Church 

 Обід 

6-го і 27 – го березня 

 Зразу по Службі Божій 

Наливайте 3упи і Зігрівайте 

Серце 
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By Katie Camario                                               https://gulfcoastcatholic.org/ 

LOCAL UKRAINIAN CHURCH OFFERS PRAYERS FOR PEACE IN HOMELAND 

Local Catholic Ukrainian families are uniting to pray for peace as their homeland faces ten-

sions with Russia. They are members of Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church, 

an Eastern Catholic parish in St. Petersburg. The Ukrainian Catholic Church is one of 23 

Eastern Catholic Churches in union with the Roman Pontiff. 

“Our weapon is prayer, especially for a Christian. We have printed prayers for Ukraine in 

every pew, which we pray every Sunday, along with the Rosary. Also, during the Liturgy 

we pray for peace in Ukraine, for soldiers, the wounded, prisoners, and refugees,” said par-

ish pastor, Father Bohdan Barytskyy. 

Over 150 Ukrainian families are part of the parish community and most have family mem-

bers currently living in Ukraine. 

“All of our relatives live in Ukraine. Our mothers, siblings, cousins, nieces, and nephews. 

My family and I, and other parishioners are worried about our homeland,” said Father 

Barytskyy. 

“Every day, especially now, when Russian troops are training near the border with Ukraine, 

we expect the worst-case scenario. We go to bed thinking about Ukraine and get up think-

ing about it,” he added. 

In January, Pope Francis called for an International Day of Prayer for Peace in Ukraine. 

The Holy Father has made several appeals for peace and following the Angelus in St. Pe-

ter’s Square, February 13, he led the faithful in silent prayer. 

“The news coming out of Ukraine is very worrying. I entrust to the intercession of the Vir-

gin Mary, and to the conscience of political leaders, every effort on behalf of peace. Let us 

pray in silence,” said the Pope. 

Father Barytskyy welcomes the Holy Father’s initiative. 

“Pope Francis has a special relationship with Ukrainians, helping build seminaries as a stu-

dent, and later, as a priest and bishop working very closely with our faithful in Argentina in 

Buenos Aires,” he said. 

During these challenging times, parishioners continue to support those back in their home-

land. The parish often raises money in support of wounded soldiers and their families, or-

phanages, and hospitals in Ukraine. All the while, they are praying for peace. 

“We pray for peace in the Liturgy, and true peace, like everything else, comes from God,” 

said Father Barytskyy. 

The Diocese of St. Petersburg is blessed to have another Ukrainian church within our geo-

graphical boundaries: St. Andrew Ukrainian Catholic Church in Brooksville.  



SUNDAY OF CHEESEFARE (Expulsion of Adam and Eve from Paradise)  
 

Troparion (7): By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief; You 

changed the lamentation of the myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are 

risen, O Christ our God, offering 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 (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 mercy 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 conduct 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 provision for the desires of the flesh. Wel-

come 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 only vegetables. The one who eats must not despise the 

one who abstains, and the one who abstains 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 hid-

den. And your Father who sees what is hidden will repay 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 heav-

en, where neither moth nor decay destroys, 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.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ СИРОПУСНА  
 

Тропар (7): Знищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив розбійникові рай, мироносицям 

плач на радість перемінив і апостолам звелів проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даю-

чи 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 за-

хиснику! 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 чу-

жого 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 ва-

ших.  

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 викра-

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

вають 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.  



 



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 

https://forms.gle/aUQJsBeXfWTkAnyY6?fbclid=IwAR1G_cQrAtT8YIsr-7QL-4v-fBTcBPD_WXS39Tn_hjIseLncKR73cFL1Y8s
http://leagueofukrainiancatholics.org/?fbclid=IwAR1TQOVQmM5CRL28UVlPP6RF9suWhpFJO3MRXuK4JkVQ3uZs85TFqX8ucxE

