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.DIRECTORY:
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Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma

Parish Office:

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor
e-mail: bbarytskyy@gmail.com

727– 576 - 1001

Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:
Irene Popovich

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:
216-269-6829
Parish Office e-mail:

bbarytskyy@gmail.com

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

Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK

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.

SUNDAY, January 16 34th Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng)
10:00AM † Alexander, Maria, Anatoliy Shumylo by Roman Bocznewycz (Ukr )
MONDAY, January 17 Our Venerable and God-bearing Father Anthony the Great (356).
8:30 AM All the children of the World & protection from evil by Mar y Meza
TUESDAY, January 18
8:30AM † Intention of Marilyn Clarke
WEDNESDAY, January 19
8:30AM Health and Blessing for Dmytro by Andr eychuk Family
THURSDAY, January 20 Our Venerable and God-bearing Father Euthemius the Great (473).
8:30AM † Hanna
FRIDAY, January 21
No service

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.
LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is accepting your intentions
for Divine Liturgy.

SATURDAY, January 22
No service

This Week’s Readings
Epistle: 1 Timothy 1:15-17
Gospel: Luke 18:35-43

SUNDAY, January 23 35th Sunday after Pentecost

Next Week’s Readings:
Epistle: 2 Corinth. 6:16-7:1
Gospel: Matthew 15:21-28

8:30 AM

† Yuri Radzibaba by Telepko Family (Eng)

10:00AM

Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Ukr)

List of Parishioner Donations for 2021
1

Anne Falls, Heather

2
3
4
5
6
7
8
9

Bazan, Zorian & Marvin
Badiak, Irene
Barytskyy, Bohdan & Ivanna
Bazylak, Mary
Beartha G Frank
Bilokrylyj, Jurij & Irene
Bocznewycz, Roman & Maria
Bodnar, Dmytro & Olga

Total
$10.00

47

Kozlov, Nicholas

Total
$2,880.00

$40.00
$3,450.00
$845.00
$1,271.00
$65.00
$283.00
$3,398.00
$120.00

48
49
50
51
52
53
54
55

Krupka, Roman
Lawro, Helen & Victor
Leddy, Christine
Leddy, Jim & Stephanie
Louchtchik, Taras
Maksymyuk, Oksana
Marc Brezowski
Markiw, Daria

$1,212.00
$500.00
$4,357.00
$2,237.00
$475.00
$64.00
$330.00
$1,065.00

10
11

Bodnar, Vasyl
Boszko, Maria & Ariana

$156.00
$420.00

56
57

Meza, Marie
Nasevich, Michael & Anne

$174.00
$200.00

12

Boszko, Natalia

$230.00

58

Novosad, Viktor & Nadia

$585.00

13

Brewster, Jeffrey

$200.00

59

Onatsko, Wasyl & Galina

$810.00

14

Brown, Maria

$4,153.00

60

Paskevich, John & Luba

$25.00

15

Bondarenko, Oleh & Natalia

$30.00

61

Pavlyshyn, Wolodymyr & Yana

$431.00

16

Chomanczuk, Jaroslaw & Patricia

$1,545.00

62

Pergola, Lawrence

$211.00

17

Chrzanowski, Cathy

$3,704.00

63

Phillips, Gary & Janice

$3,692.00

18

Chyshkevych, Iryna

$2,050.00

64

Picun, Joseph & Maria

$935.00

19
20

Czerkas, John & Olya
DeSanto, James & Hilda

$2,415.00
$699.00

65
66

Pochodaj, Jaroslaw
Popovich, Anatol & Irene

21

Danylyk, Ihor & Olena

$640.00

67

Moore, John

$25.00

22

Dimarov, Andrij & Tetyana

$0.00

68

Rishko, Irene

$200.00

23

Dinkov, Olha

$235.00

69

Roshetsky, Walter & Stefania

$755.00

24

Dudyak, Orest & Nadiya

$135.00

70

Roy, Olga

25
26

Durbak, Dmytro
Fedorko, Michael

$0.00
$678.00

71
72

Kwit, Roman
Rusyn, Natalia

$200.00
$100.00

27
28

Golowko, Mykhaylo
Gudyma, Tetiana

$497.00
$0.00

73
74

Sampson, Michael
Sanford, Hope Anne

$500.00
$2,820

29

Humeniuk, John

$925.00

75

Sawa, Bohdan & Lucy

$290.00

30

Hadai, Ihor

$290.00

76

Sawa, Nadia

$832.00

31

Henry, John

$1,363.00

77

Schow,Zagorodniuk, Joshua Oksana

$310.00

32
33

Hohol, Anatoliy & Olha
Holowatyj, Larysa

$0.00
$75.00

78
79

Senyk—Polyuga, Olha & Ruslan
Serna, Marion

$335.00
$555.00

34

Horbaczuk, Bohdan

$802.00

80

Shah, Sid & Dee

$749.00

35

Jakowiw, Nicholas & Orysia

$897.00

81

Slywka, Andrij & Lena

36

James, Jack & Lesia

$80.00

82

Soltis, Mary

37

Jenkins, Roman & Kateryna

$0.00

83

Stavrevski, Dance & Eva

$50.00

38

Johnson, Orysia

$634.00

84

Storoshenko, Sonja

$1,390

39

Kostenko, Yurij & Yukiia

$1,020.00

85

Struk, Anna

$295.00

40
41

Kuziw, Volodymyra
Kulba, Bohdanna & Radzibaba, Victor

$151.00
$1,213.00

86
87

Szpak, Stella
Telepko, Irene

$0.00
$375.00

42
43

Karavan, Igor & Iryna
Khakhoula, Natalia

$2,255.00
$82.00

88
89

Thompson, Douglas & Irene
Voloshyn, Roman &Ulyana

44

Khakhoula, Igor & Lilia

$1,275.00

90

Voryk, Ihor & Zoriana

$252.00

45

Klos, Jarema & Karyn

$2,469.24

91

Wis, Bill & Barbara

$860.00

46

Kotovych, Lilya

$0.00

92

Wolczanski, Natalia

$201.00

93

Maryliw, Stefan & Jennie

1,085.00

$508.00
$1,804.00

$1000.00

$1,772.00
$470.00

$964.00
$1,306.00
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та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для вашої парафії.

ДЯКУЄМО! Сердечно дякуємо регенту парафіяльного хору Наді Саві та всім хористам за чудову різдвяну
коляду минулої неділі в нашій святині. Було зібрано з коляди на потреби парафії $453.00. Нехай Господь
рясно благословить!
ВІВТАРНА ДРУЖИНА: Сьогодні, в неділю 16 січня після другої літургії, будуть заняття для вівтарної
дружини.
ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ ТА БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ З ЙОРДАНСЬКОЮ ВОДОЮ
Ця практика відвідин має початок від Ісуса Христа. У Святому Письмі читаємо, що сам Господь
відвідував доми. Христос перебував в домі Лазаря, відвідав дім митаря Закхея, який обіцяв направити всі
заподіяні кривди. Був у хаті фарисея Симона, і навіть докоряв йому за те, що не прийняв Його належно, а
явна грішниця Марія Магдалина виявила більший знак покори. Якщо так робив Христос, то й Церква
вказує священикам відвідувати доми своїх парафіян. Хто вас приймає, Мене приймає (Мт 10,40) —
сказав Ісус до Апостолів. Наказав також: «Коли до якого дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир дому цьому! Якщо там живе
людина гідна миру, ваш мир залишиться на ньому» (Лука 10,5-6). Прихід священика з душпастирськими відвідинами є
актом публічного визнання віри і знаком єдності та живого зв'язку домашньої Церкви з Церквою парафіяльною та
вселенською. Якщо ви бажаєте, щоб ваш дім благословив священик йорданською водою, будь ласка запишіться на листі в
вестибюлі чи телефонуйте до отця Богдана: 216-269-6829. Також священик може здійснити чин благословення нового
дому, якщо перед тим цього не було зроблено.
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!
РІЧНІ ПОЖЕРТВИ
В бюлетені є прикріплений список парафіян, які складали пожертви на парафію за минулий рік. Минулого разу через
помилку я не подав імена панства Марилів, Cтепана і Джені. Вони офірували за рік $1,085.00 для парафії.
Якщо з якоїсь причини ви не знаходите свого імені або вважаєте, що інформація подана є невірна, будь ласка, дзвоніть до
священика.

ЗВІТИ ПРО ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ ЗА 2021 РІК
Якщо Ви бажаєте одержати звіт про Ваші пожертви на церкву за 2021 рік, зверніться до священика. Нагадуємо Вам, що Ви
можете використати ці звіти у декларації Ваших річних податків та одержати на їх основі податкові звороти від уряду.
КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2022 РІК: Ви можете забрати річні парафіяльні конверти на 2022 рік.
Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх конвертів, або
змінив адресу, або хоче зареєструватися в парафії - запитуйте священика.
КАЛЕНДАРІ / CHURCH CALENDARS: Церковні
календарі, українсько - англійські, на 2022 рік ви
можете придбати в вестибюлі нашого храму. You can
buy Ukrainian-English church calendars for 2022 in the
vestibule of our church.
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ПАРАФІЯН
Якщо ви бажаєте стати членом парафії Богоявління, ви можете це
зробити, заповнивши спеціальний бланк для реєстрації, який
знаходиться в вестибюлі. Тоді ви зможете також отримати
конверти для пожертв на цілий рік.
ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ: Ми маємо в парафії з картоплею, а
також з капустою і грибами. Ціна - 6.00 долярів дозина.

МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І
НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН
PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND
PARISHIONERS WHO ARE ILL OR
RECOVERING
Просимо подавати імена своїх рідних або знайомих,
котрі перебувають у стані хвороби та потребують
нашої молитовної допомоги щодо швидкого
одужання.
Please remember in your prayers all the sick and
hospitalized members from our parish: Bill & Barbara
Wis, Ann Poole.
Please notify your priest if some member of your family
is hospitalized or would like to receive the sacraments at
home. May God bless and restore their health.

January 16, 2022, Page 3

EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

ISSUE 103

Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord. May the Lord God bless us as we gather in prayer.

———————————————————————————————————————————————We sincerely thank our choir director Nadia Sawa and all the Parish Choir Members for wonderful Christmas
carols - kolyada last Sunday at our church. We collected $453.00 from kolyada for the parish. May the Lord
abundantly bless all of you!
THANK YOU! On behalf of the par ish, 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." May God bless!
THE SACRAMENT OF THE SICK

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

Father Bohdan will bless homes this year upon request. If you wish to have your home blessed, please fill a
sign list in the vestibule and Father will call to schedule a visit. He looks forward to visiting you and blessing
your homes!
PARISH MEMBERSHIP DUES

A special envelope for “Parish Membership Dues” is in your envelope box. Those who cannot attend church should
at least financially support the church according to their means. Naturally, we desire and pray for your weekly
attendance and financial suppor t.
ANNUAL DONATIONS
This bulletin contains a list of parishioners who made donations to the parish last year. Last time, due to a mistake, I did not give
the names of the Maryliv, Stefan and Jennie. They donated $ 1,085.00 per year to the parish.
If for some reason you do not find your name or believe that the information provided is incorrect, please call the priest.
INCOME TAX STATEMENT
Anyone who wishes a statement of contributions for donations made during the 2021 calendar year may request it by mail or call
the parish office.
CHURCH ENVELOPES FOR 2022 ar e available in the chur ch vestibule. Please r epor t any changes with your addr esses
or phone numbers. Call (727 - 576 - 1001). Your financial support is appreciated.
NEW PARISHIONER REGISTRATION
If you wish to become a member of Epiphany, you may fill out a registration form which is available in the church vestibule.
The completed form can be placed in the church collection basket or delivered to the rectory office.
LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is accepting your intentions for Divine
Liturgy.
Collections: January 7, 2022
Epiphany - $210.00
Collections: January 9, 2022
1st Liturgy - $461.00 2nd Liturgy - $1,017.00 Candles: - $33.00
Initial offering - $80.00 Epiphany - $45.00
Koliada - $453.00 Building fund- $340.00
Hall Rental - 1,250.00 Total: $3,889.00
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!

PARISH COFFEE HOUR!
Help bring JOY and FRIENDSHIP
to your church family by
hosting COFFEE HOUR
after First & Second Divine
Liturgy.
Call rectory if you can
HELP! (727) 576-1001

THIRTY-FOURTH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion (1): Though the stone was sealed by the J ews and soldier s guarded Your immaculate body,
You arose, O Savior, on the third day, and gave life to the world. And so the heavenly powers cried out to
You, O Giver of life: Glory to Your resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your saving
plan, O only Lover of Mankind!
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (1): You ar ose in glory from the tomb and with Your self You r aised the wor ld. All humanity
acclaims You as God, and death has vanished. Adam exults, O Master; and Eve, redeemed now from bondage, cries out for joy: You are the One, O Christ, Who offer resurrection to all.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (1): When Gabr iel uttered to you, O Virgin, his Rejoice! - at that sound the Master of all became flesh in you, the holy ark. As the just David said, you have become wider than the heavens, carrying
your Creator: Glory to Him Who dwelt in you! Glory to Him Who came forth from you! Glory to Him Who
freed us through birth from you!
Prokimenon:
Prokimenon (1): Let Your mer cy, O Lor d, be upon us, as we have hoped in You.
Verse: Rejoice in the Lor d, O you just; pr aise befits the r ighteous.
Prokimenon (1): Let Your mer cy, O Lor d, be upon us, as we have hoped in You.
Epistle: Reading of the Fir st Epistle of St. Paul to Timothy.
(1Tim 1,15-17) THIRTY -FIRST SUNDAY AFTER PENTECOST
Brethren: This saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save
sinners. Of these I am the foremost. But for that reason I was mercifully treated, so that in me, as the foremost,
Christ Jesus might display all his patience as an example for those who would come to believe in him for everlasting life. To the king of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever.
Amen.
Alleluia Verses:
Verse (1): God gives me vindication, and has subdued peoples under me.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (1): Making gr eat the salvation of the king, and showing mer cy to His anointed, to David, and to
his posterity for ever.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Lk 18,35-43) THIRTY -FIRST SUNDAY AFTER PENTECOST
At that time, as Jesus approached Jericho a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a
crowd going by, he inquired what was happening. They told him, “Jesus of Nazareth is passing by.” He shouted, “Jesus, Son of David, have pity on me!” The people walking in front rebuked him, telling him to be silent,
but he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me!” Then Jesus stopped and ordered that he
be brought to him; and when he came near, Jesus asked him, “What do you want me to do for you?” He replied, “Lord, please let me see.” Jesus told him, “Have sight; your faith has saved you.” He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God.
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

34-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА

Тропарі і Кондаки:
Тропар (1): Хоч запечатали камінь юдеї і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, воскрес Ти, Спасе,
на третій день, даруючи життя світові. Тому сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: Слава воскресінню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму, слава провидінню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (1): Воскрес Ти у славі як Бог із гробу і світ з Собою воскресив; людське єство Тебе, як
Бога, оспівує і смерть щезла. Адам же ликує, Владико, і Єва нині, з узів визволившись, радіє, взиваючи: Ти, Христе, той, Хто всім подає воскресіння.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (1): Коли Гавриїл звістив Тобі, Діво: Радуйся! - то з цим голосом прийняв тіло Владика в Тобі, святім кивоті, як мовив праведний Давид, і Ти з'явилася просторішою небес, носивши
Творця свого. Слава Тому, що поселився в Тобі! Слава Тому, що вийшов з Тебе! Слава Тому, що визволив нас народженням Твоїм.
Прокімен:
Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.
Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.
Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.
Апостоль:
До Тимотея першого послання св. апостола Павла читання.
(1Тим 1,15-17)
31-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір’я гідне, що Христос прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я - перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першім показав усю
свою довготерпеливість, на приклад тим, що мають увірувати в нього на вічне життя.
Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на віки вічні! Амінь.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (1): Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (1): Ти, що звеличуєш спасіння царя, і даєш милість помазаннику Своєму Давидові і родові
його повіки.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 18,35-43)
31-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Того часу, як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги й просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: “Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною!” Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче: “Сину Давидів, змилуйся надо мною!”
Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: “Що хочеш,
щоб я зробив тобі?” “Господи,” - сказав той, - “щоб я прозрів!” Ісус сказав до нього: “Прозри! Віра
твоя спасла тебе.” І в мить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І ввесь народ, побачивши те,
віддав хвалу Богові.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

