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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. 

Meatfare Sunday (Of the Fearful Judgment)  February 7, 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 7  Meatfare Sunday (Of the Fearful Judgment)  
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan  (Eng) 

10:00 AM   Health and Birthday Blessing for Nadia Sawa by Parents  ( Ukr) 

 

MONDAY, February 8 
8:30 AM  † Mychaylo Romanchuk by Wolodymyra Kuziw 

 

TUESDAY, February 9   

8:30 AM    † Lubomyra Cuchowlas by Irena Popowich 

 

WEDNESDAY, February 10   
Note: Wednesday and Friday in Cheesefare Week are aliturgical and the Liturgy of St. 

John Chrysostom is not prescribed  

 

THURSDAY, February 11 

8:30 AM    Health and Blessing for William & Rhoda Jacoby by Mary Soltis  

 

FRIDAY, February 12   
 Note: Wednesday and Friday in Cheesefare Week are aliturgical and the Liturgy of St. 

John Chrysostom is not prescribed  

 

SATURDAY, February 13   

8:30AM       † Fr. Roman Badiak by Ann Poole 
 

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

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

Note: The Great Fast/Lent begins with Forgiveness Vespers celebrated  in the evening.  
Note: Three full prostration with the sinning of Preterpivyj … are made following every service 

during Lent, except those services which are celebrated from Friday evening to the start of Sunday 

Vespers.  

This Week’s Readings 

Epistle: 3 John 1-15 

Gospel: Luke 19:29-40; 

22:7-39 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Romans 13:11-14:4 

Gospel: Mathew 6:14-21 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення!  

Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для Вашої парафії. 
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ДЯКУЮ: Отець Богдан дякує всім парафіянам, які пам’ятали про нього і його родину під час Різдвяних Свят в 

вітальних картках та дарунках.   ДЯКУЮ всім Вам за молитовну та фінансову підтримку нашої парафії в цей важкий 

час пандемії коронавірусу. Бажаю Вам гарного здоров’я та кріпості. Боже, Благослови! 

 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕННОГО 

В суботу 6 лютого  2021 року наша парафіяльна спільнота отримала нового члена.  Джордж Богдан Hanley, 

син Данила Hanley та Наді Кукурудзи Hanley, одержав Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, 

Миропомазання і Пресвяту Євхаристію).  

 Нехай Господь благословить новоохрещеного і перебуває з ним через ціле його життя.  Многая літа! 

 

ВЕРВИЧКА 

В неділю перед другою Божественною Літургією будемо відмовляти вервичку. Молитовні намірення за 

закінчення пандемії, всіх наших хворих парафіян, покликання до духовного стану, за опіку Божу і мир в 

Церкві і у всьому світі. Просимо парафіян до молитовної єдності.  

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. 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ!  

Всесвітній День Одруження відзначається в другу неділю лютого. Цього року - 14 лютого.  

Головна 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”.  

 

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. 

 

ЗВІТИ ПРО ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ ЗА 2020 РІК: Якщо Ви бажаєте одержати, зверніться до парафіяльного 

офісу. Ви можете використати ці звіти у декларації Ваших річних податків та одержати на їх основі податкові 

звороти від уряду.  

 

Реєстрація нових парафіян: Якщо ви хочете стати парафіянами церкви Богоявління, то заповніть форму, яка 

знаходиться в притворі нашого храму, або зателефонуйте в парафіяльний офіс. Заповнену форму можете принести в 

офіс або кинути в церковний кошик під час Літургії.  

 

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ: PIEROGIES FOR SALE:  Ми маємо в парафії на продаж вареники 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.  

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! 

 

 

DONATE / ПОЖЕРТВА Дорогі парафіяни, друзі та гості, якщо хтось хоче зробити пожертву на парафію, це можна 

зробити через наш веб -сайт: https:www.epiphanyukrch.com   Там є кнопка «Donate / Пожертвувати» 
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Collections: January 31, 2021 

1 D. Liturgy:                          $569.00        

2D. Liturgy:                           $612.00                              

Private Donation:                  $200.00 

Candles:                                 $46.00           

Parish Membership Dues:    $95.00                                                                              

Mission:                                  $165.00 

Advertisement in Bulletin:   $150.00 

Total:                                      $1, 837.00 

May God bless and reward your generosity you show to 

Him and our Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.   

May the Lord God bless us as we gather in prayer. 
  —————————————————————————————————————————                            

THANK YOU: Father Bohdan thanks all the parishioners who remembered him and his family during the Christmas  in  

greeting cards and gifts. May God bless! 

 

WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED! 

On Saturday, Fabruary 6, 2021, George Bohdan Harley, infant son of Daniel Harley and Nadia Kukuruza Har-

ley received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation & Holy Eucharist).   

May God bless and be with George Bohdan to guide and protect him throughout his life. 

 

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before second Divine Liturgy on Sunday. Prayer intentions are for end of 

coronavirus pandemic, our ill parishioners, conversion, vocations to religious life, and for protection and peace in the 

Church and in the world. We invite you to spend a few extra minutes with the Lord. Come and join us in prayer. 

 

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.  

 

WORLD MARRIAGE DAY takes place on February 14, 2021.  

Every year in February we celebrate the World Marriage Day and the National Marriage Week in February. This is 

an opportunity to promote, celebrate and strengthen marriage. Saint Josaphat Eparchy is celebrating the gift and 

blessing of marriage and supports engaged and married couples.  

 

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.  

 

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/ 

https://www.epiphanyukrch.com/


          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.  

 



 

SUNDAY OF MEATFARE   
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 re-

vealed; 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 anoth-

er, 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 king-

dom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food, I was 

thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed 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 wel-

come 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 punish-

ment, 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.  





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

