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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. 

 35th Sunday after Pentecost  January 23, 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, January 23   35th Sunday after Pentecost  

8:30 AM     Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng) 

10:00AM    † Constantin Kopaczynsky by Irene Popovich (Ukr)  

                    † Osyp & Mychaylo Paraschak by Lucia & Bohdan Sawa  

 

MONDAY, January 24  
8:30 AM    † Yuri Radzibaba by Telepko Family  

 

TUESDAY, January 25 Our Holy Father Gregory the Theologian, Archbishop of 

Constantinople (390).  
8:30AM  † Stefan Rywak by Ir ene Popovich  

 

WEDNESDAY, January 26 
8:30AM  † Stefan Rywak - 40th Day by Olha Hohol 
 

THURSDAY, January 27  The Transfer of the Precious Relics (438) of Our Father 

among the Saints John Chrysostom.  
8:30AM  † Wasyl Uhrynczuk by Wasyl Bodnar  

 

FRIDAY, January 28  

8:30AM  † Olga Wapliak - 40th Day by Stefania Roshetska  

 

SATURDAY, January 29    
8:30AM  † Frances Dahlquist - 2nd year; Dawna Metgalf by Joshua Metcalf 
 

SUNDAY, January 30   Sunday of Zachaeus   
 The Three Holy and Great Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian, and 

John Chrysostom  

8:30 AM     † Yurij Telepko by John & Olya Czerkas (Eng) 

10:00AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Ukr)  

 

This Week’s Readings 

Epistle: 2 Corinth. 6:16-7:1  

Gospel: Matthew 15:21-28 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 1 Timothy 4:9-15  

Gospel: Luke 19:1-10 

 

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. 
———————————————————————————————————————————————— 

ДЯКУЄМО! Щиро дякуємо Наді Саві та її батькам Люсі та Богдану Савам, Hope Sanford, Христині та 

Стефанії Ледді, Романі Крупка, Романі Волошин за декорування столів та залі до новорічної забави “ 

Маланки;” Ірині Бадяк та Ірині Попович  за офіру та приготування канапок та приготування кави 

минулої неділі; Орисі Яковів та Марії Базиляк за приготування канапок ; Ліні та Андрію Сливка за 

дарунок 15 фляшок шампанського; Роману Крупка за офіру пива, льоду та напитків , чищенні залі та всім 

парафіянам та гостям, які допомогали в проведені свята та принесли свої улюблені страви та взяли участь в забаві.  

Щиро дякуємо Ірині Караван за фахову допомогу в підборі кандидата для ренту в парафіяльному апартменті. Нехай 

Господь щедро благословить Вас у Новому Році! 
 
ВІВТАРНА ДРУЖИНА: Сьогодні, в неділю 23 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! 

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 - $8.00 

дозин. 

Book Store 
Saint Josaphat Eparchy is offering liturgical and 

religious books for sale. Please visit our online store at: 

https://stjosaphateparchy.com/shop/ to view the 

inventory and place your order today.  

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: Fr. Yaroslaw 

Shudrak, 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. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
THANK YOU!  

We thank Nadia Sava and her parents Lucy and Bohdan Sava, Hope Sanford, Christine and Stephanie Leddy, Roman 

Krupka, Roman Voloshyn for  decorating the tables and the hall for  the New Year 's par ty " Malanka" ; Iryna 

Badiak and Iryna Popovych for  offer ing and prepar ing sandwiches and making coffee last Sunday; Orysia 

Jakowiw and Maria Bazylak for  making sandwiches; Lena and Andrij Slywka for  a gift of 15 bottles of 

champagne; Roman Krupka for offering beer, ice and drinks, cleaning the hall and all parishioners and guests who brought their 

favorite dishes and took part in the party.  

We  thank Iryna Karavan for her professional assistance in selecting a candidate for rent in the parish apartment. May the Lord 

bless! 

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."  If any parishioners would like to help them, please 

call Fr. Bohdan. May the Lord generously bless you in the New Year! 

 

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, 

sign – up sheet is available in the vestibule. and Father will call to schedule a visit. He looks forward to visiting 

you and blessing your homes!  "He who accepts you receives me" (Mt 10:40) - Jesus said to the Apostles. He also 

ordered: " Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’ If a peaceful person lives there, your 

peace will rest on him; but if not, it will return to you. "(Luke 10:5-6). 
 

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 

support.  

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 are available in the church vestibule. Please report 

any changes with your addresses 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.  

                                                          

ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР! SAVE THE DATE:  

February 12 Valentine’s Dance / Забава  

Feb. 23 Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable 

Concert: На Різдво Додому by Trioda 

 

 

 

 
                                                   

Collections: January 16, 2022  

1st Liturgy - $565.00    2nd Liturgy - $304.00    Candles: - $37.00   

Initial offering  - $10.00  “ Malanka” - $1,645.00  

Coffee - $45.00  Pierogies - $50.00 

    Diocesan Off. - 111.00  Total: $2,767.00      
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-FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (2): When You went down to death, O Life Immor tal, You struck Hades dead with the blaz-

ing light of Your divinity. When You raised the dead from the nether world, all the powers of heaven cried 

out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You!  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (2): You rose from the tomb, O Almighty Savior , and Hades, seeing this wonder , was str ick-

en with fear; and the dead arose. Creation saw and rejoices with You, and Adam exults. And the world, my 

Savior, sings Your praises for ever.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (2): The tomb and death could not hold the Mother  of God, unceasing in her  intercessions 

and an unfailing hope of patronage, for as the Mother of Life she was transferred to life by Him Who had 

dwelt in her ever-virgin womb.  

 

Prokimenon (2): The Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation.  

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me to death.  

Prokimenon (2): The Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation.  

 

Epistle: Reading of the Second Epistle of St. Paul to the Cor inthians. (2Cor 6,16-18;7,1)  

SEVENTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
Brethren: We are the temple of the living God; as God said: “I will live with them and move among them, and 

I will be their God and they shall be my people. Therefore, come forth from them and be separate,” says the 

Lord, “and touch nothing unclean; then I will receive you and I will be a father to you, and you shall be sons 

and daughters to me, says the Lord Almighty.” Since we have these promises, beloved, let us cleanse our-

selves from every defilement of flesh and spirit, making holiness perfect in the fear of God.  

 

Alleluia Verses:  
Verse (2): The Lord will hear  you in the day of tr ibulation; the name of the God of Jacob will shield 

you.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (2): Lord, grant victory to the king, and hear  us in the day that we shall call upon You.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Mt 15,21-28)  

SEVENTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district 

came and called out, “Have pity on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon.” But he 

did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, “Send her away, for she keeps calling 

out after us.” He said in reply, “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.” But the woman came 

and did him homage, saying, “Lord, help me!” He said in reply, “It is not right to take the food of the children 

and throw it to the dogs.” She said, “Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of 

their masters.” Then Jesus said to her in reply, “O woman, great is your faith! Let it be done for you as you 

wish.” And her daughter was healed from that hour.  

 

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



35-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, тоді ад умертвив Ти сіянням Боже-

ства; коли ж і померлих з глибин підземних Ти воскресив, всі сили небесні взивали: Життєдавче, Хри-

сте Боже наш, слава Тобі!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (2): Воскрес Ти з гробу, всесильний Спасе, і ад побачивши чудо, зжахнувся та й мертві 

встали; а творіння, бачивши, радіє з Тобою, й Адам веселиться, і світ, Спасе мій, повсякчас Тебе 

оспівує.  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Богородичний (2): У молитвах невсипущу Богородицю, і в заступництві несхитне уповання не 

втримали в собі гріб і смерть; бо як Матір Життя покликав до життя Той, Хто в лоно вселився повсяк-

час дівственне.  

 

Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.  

Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті.  

Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.  

 

Апостол: До Корінтян другого послання св. апостола Павла читання (2Кор 6,16-18;7,1)  

17-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Браття, ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був:  

“Я поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом.  

Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я 

буду вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками - каже Господь Вседержитель.”  

Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освя-

чення в Божому острасі.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (2): Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім'я Бога Якова.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (2): Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати до Тебе.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Мт 15, 21-28)  

17-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Того часу, Ісус вийшов звідти й пішов в околиці тирську та сидонську. Коли це жінка ханаанянка 

вийшла з цих околиць і почала кричати: “Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою 

дочку страшенно.” Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні й почали його проси-

ти: “Відпусти її, бо вона кричить за нами.” А він у відповідь промовив: “Я післаний лише до загиблих 

овець дому Ізраїля.” Та ж підійшла, і вклонившись йому в ноги каже: “Господи допоможи мені!” Він 

відповів їй: “Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам.” А вона каже: “Так, Господи! Але й щеня-

та їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх.” Тоді відповів їй Ісус: “О жінко, велика твоя віра! 

Хай тобі буде, як бажаєш.” І видужала дочка її від тієї години.  

 

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



AMORIS LAETITIA – The Joy of Love and Family 

The Church is celebrating the Year “Amoris Laetitia Family” an initiative of Pope Francis, which aims to reach and 
be implemented in every parish, diocese and family. The family (as the Domestic Church) deserves a year of cele-

brations, so that it can be placed at the center of commitment and care from every pastoral and ecclesial reality.  

Goals of this Special Year of the Family are: share the content of the Apostolic Exhortation; proclaim that the Sacra-
ment of Marriage is a gift; enable families to become active agents of the family apostolate; make young people 
aware of the importance of formation in the truth of love and in the gift of self; and broaden the vision and scope of 

the family apostolate. 

Each month, we will provide a Meditation from Pope Francis’ Amoris Laetitia to help our families grow and celebrate 

during this extraordinary year. This month we reflect on Charity: 

We learn of God’s love through the Scriptures, the testimony of God Himself, where we read that “whatever you did 
for one of these least brothers of mine, you did for me” (Mt 25:40). The Scriptures therefore instruct all, including 

families, to practice charity because Christ is present in every person, especially the poor and needy.  

In Amoris Laetitia, Pope Francis called on the family to have an “expanding fruitfulness” that seeks to give life out-
side of one’s own family through charity. Charity is a living out of the family’s kingly mission to serve others. Pope 
benedict XVI explains that there are three unique elements to fruitful Christian charity that distinguish it from any 
other form of social assistance: a heartfelt concern for the 

fullness of another person’s humanity, a “heart which sees” and faith. 

Pope benedict XVI reminds Christians that it is not enough to “meet the needs of the moment,” such as providing 
food or shelter. They must also “dedicate themselves to others with heartfelt concern, enabling them to experience 
the richness of their humanity”, one of the beautiful ways to do this is to allow the other person to give back to the 
giver, welcoming their gifts of friendship and faith. To allow this deeper giving and sharing, families need “a for-
mation of the heart” from an “encounter with God in Christ which awakens their love and opens their spirits to oth-
ers.” This new heart looks upon love of neighbor not as“ a commandment imposed, so to speak, from without, but a 
consequence deriving from their faith, a faith which becomes active through love (cf. Gal 5:6).” It is a “heart that 
sees” like the Good samaritan. “This heart sees where love is needed and acts accordingly.” Finally, Christian char-
ity must not leave God and Christ out of the equation because it is concerned with the whole man. as Pope Bene-
dict XVI points out, 
“often the deepest cause of suffering is the very absence of God.” Families should therefore naturally share their 
faith; with the help of grace, they will know when they should converse about the faith and when they should silently 

share the faith through loving actions. 

1. What are some specific ways in which our family practices hospitality within our home? In what ways 
is hospitality challenging for our family, and in what ways does it help our family grow in grace and 

happiness? 

2. Have we ever thought of hospitality in terms of welcoming the other as Christ? How might this calling 

of Christian hospitality change our practices of hospitality? 

3. What are some ways as a family to grow in hospitality? How might we open our home more to the 
poor, lonely, brokenhearted and neglected? Is there someone who has a rough family life that could 
use some time around our family for the support and encouragement that love offers? 



AMORIS LAETITIA – Радість любові та сім’ї 

З нагоди року «Сім’я Amoris Laetitia» –Папа Франциск написав листа до сімей, заохочуючи їх до того, аби 
труднощі та випробування не позбавили їх радості. Ця ініціатива Папи Франциска має на меті охопити кожну 
парафію, єпархію та сім’ю. Сім’я, як домашня Церква, заслуговує на рік відзначення та на душпастирську опі-

ку з боку Церкви. 

Метою цього особливого року сім’ї є ознайомлення із змістом Апостольського звернення Папи Франциска; 
проголошування Таїнства Шлюбу, як дару; створення можливості родинам ставати активними учасниками 
сімейного апостольства; допомагати молоді усвідомлювати важливість виховання в дусі любові та даруванні 

себе; і поширювати душпастриство родин. 

Щомісяця ми публікуємо роздуми Святішого Отця Папи Франциска у зверненні Amoris Laetitia, щоб допомог-
ти нашим сім’ям збагачуватися духовно та відзначати цей надзвичайний рік. Цього місяця ми роздумуємо 

над благодійністю: 

Про Божу любов ми дізнаємося у Святому Письмі, яке є свідчення самого Бога, де читаємо, що «все, що ви 
зробили одному з братів Моїх найменших, ви мені зробили» (Мт. 25,40). Тому Святе Письмо навчає всіх, 
включаючи сім’ї, творити діла милосердя, оскільки Христос – присутній у кожній людині, особливо в бідних і 

нужденних. 

У «Amoris Laetitia» Папа Франциск закликає сім’ю до «плідного служіння», завдяки чому вона стає життєдай-
ною, коли творить діла милосердя. Милосердя — це життя завдяки царській місії сім’ї — служити іншим. 
Папа Бенедикт XVI пояснює, що є три унікальні елементи плідного християнського милосердя, які відрізня-
ють його від будь-якої іншої форми соціальної допомоги: щира турбота про іншу особу, «серце, що бачить» і 

віру. 

Папа Бенедикт XVI нагадує християнам, що недостатньо лише «задовільняти потреби моменту», наприклад, 
забезпечити їжу чи притулок. Вони також повинні «присвятити себе іншим із щирою турботою, даючи їм змо-
гу відчути багатство своєї людяності». Для того, щоб дозволити глибше віддавати й ділитися, сім’ям потріб-
на «формація серця» від «зустрічі з Богом у Христі, яка пробуджує їхню любов і відкриває їхній дух для ін-
ших». Це нове серце дивиться на любов до ближнього не як на «заповідь, нав’язану, так би мовити, ззовні, а 
як наслідок, що випливає з їхньої віри, що стає активною через любов (пор. Гал. 5, 6)». Це «серце, яке ба-
чить», як добрий самарянин. «Це серце бачить, де потрібна любов, і діє відповідно». Нарешті, християнська 
милосердя не повинно втілюватися без Христа, оскільки воно стосується людини в цілому, як зазначає Папа 
Бенедикт XVI. 
«Часто найглибша причина страждань — це сама відсутність Бога». Тому сім’ї повинні, ділитися своєю вірою 
з іншими; за допомогою благодаті вони будуть знати, коли їм слід говорити про віру, а коли мовчки ділитися 

вірою через вчинки милосердя. 

Запитаймо себе: 
1. Які конкретні приклади гостинності, які практикує наша родина у нашому домі? Чи гостинність є складною 

проблемою для нашої сім’ї, і яким чином вона допомагає нашій родині зростати у благодаті та щасті? 

2. Чи думали ми коли-небудь про гостинність, щоб вітати іншого як Христа у нашому домі? Як може це пок-

ликання до християнської гостинності змінити нашу практику гостинності? 

3. Які існують способи розвитку гостинності в сім’ї? Як ми можемо відкрити наш дім більше для бідних, само-
тніх, розбитих серцем і опущених? 
Чи хтось, хто переживаючи важкі сімейні обставини, зміг би знайти у нашій сім’ї підтримку та розраду? 


