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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. 

 Sunday of Zachaeus   January 30, 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 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)  

                    Health and Birthday Blessing for Tanya & Luka by Lucy & Bohdan Sawa  

 

MONDAY, January 31  
8:30 AM    † Thomas, Jeanne, George, Neil Campbell by Mary Soltis  

 

TUESDAY, February 1  
No service 

 

WEDNESDAY, February 2 THE ENCOUNTER OF OUR LORD, GOD AND 

SAVIOR JESUS CHRIST. Note: Благословення свічок / Candles are blessed after 

the Ambon Prayer  
9:00AM  † Iryna - 40th Day by Wolodymyr Khalus 
 

THURSDAY,  February 3  
8:30AM  † Stefania Krushelnycka by Irene Popovich  

 

FRIDAY, February 4  
8:30AM  † Yevhen & Olha Fylypovych by Andrew & Christine Fylypovych  
 

SATURDAY, February 5     
8:30AM  † Valentyna Halanychanko by Vasyl Bodnar  

 

SUNDAY,    February 6  Sunday of the Publican and Pharisee  
 8:30 AM     †  Walter Kulba by Bohdanna Kulba (Eng) 

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

                    Health and Birthday Blessing for Nadia Sawa  

This Week’s Readings 

Epistle: 1 Timothy 4:9-15  

Gospel: Luke 19:1-10 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Timothy 3:10-15  

Gospel: Luke 18:10-14 

 

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. 

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

СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
Празник Стрітення завершує сорокаденні Різдвяні святкування.  Свято має за основу подію, записану євангелистом Лукою 
(Лк. 2:22-39).  У Єрусалимському храмі маленького Ісуса зустрів праведний Симеон, якому "було відкрито Святим Духом, 

що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа", і пророчиця Анна, що мала 84 роки та жила при храмі. 
Старець Симеон віддав хвалу Богові, взяв на руки Дитятко та промовив чудесні слова, що їх Церква тепер співає на 

Вечірній: "Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти 
приготував перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду — Ізраїля."  
БЛАГОСЛОВЕННЯ СВІЧОК Згідно нашої Візантійської традиції ми будемо благословити свічки на свято 

Стрітення Господнього.  Палаюча свічка символізує Христа, Світло для світу. Ми несемо благословенні свічки додому як 
нагадування нам про те, що Світло Христове горить у нас і ми повинні світити цим Благословенним світлом у світі. 

 

ВІТАЄМО! 

У суботу 5 лютого диригентка парафіяльного хору пані Надя Сава святкуватиме свій День Народження.  

Вітаємо  пані Надю і бажаємо їй міцного здоров’я та щедрих Божих ласк на многії літа! 

 

ДЯКУЄМО  Ірині Бадяк та Ірині Попович  за офіру печива та приготування кави минулої неділі, а 

також Івану та Олі Черкас, Христині Ледді, Джеймсу та Стефанії Ледді та родині Білокрилих, Юрію, 

Ірині та синові Роману за їхню поміч в розбиранні різдвяних декорацій в церкві; Ірині Бадяк та Марії 

Базиляк за прибрання з залі різдвяних декорацій . Нехай Господь воздає сторицею! 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ відзначається в другу неділю лютого. Цього року - 13 лютого.  

Головне 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”. Владика Богдан Данило у співпраці з Комітетом Родини Єпархії Святого Йосафата хотів би 

вшанувати пари в нашій парафії, які будуть святкувати 10, 25, 40, 50 чи 60 років подружжя в 2022 році. У 

вестибюлі є форма в якій ви можете впистати свої імена і скільки років ви одруженні цього року і отець Богдан 

отримає для вас грамоту від Владики Богдана. 

ВЕЧІР ТАНЦЮ В ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА 

Члени СУА відділ №124 у співпраці з парафією  організовують вечір зустрічі і  танцю з нагоди свята в суботу, 12-го 
лютого 2022 року, з 6 години вечора до 12:00 години ночі.  Буде коктейль, вечеря, а також жива музика в 

супроводі ансамблю братів Сизоненко.  Приходьте, ми 
чекаємо на вас.  Будь ласка, зазначте цю дату  в своєму 

календарі.  Дивіться летючку  про цей захід в притворі 

храму. 

 

ВІВТАРНА ДРУЖИНА: Сьогодні, в неділю 30 січня після 
другої літургії, будуть заняття для вівтарної дружини.  

 

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: Ursula Panasiuk, 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. 

 

 

 
 
 

  

Молитва за Україну 
 

Боже Великий! Боже Всесильний! Ми, 

грішні діти Твої, у смиренні сердець 
наших приходимо до Тебе  

і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші 

та провини батьків, дідів і прадідів наших.  
Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і  

подяку за безмежне милосердя Твоє до нас.  

Вислухай наші молитви і прийми благання  
змучених сердець наших. Благослови нашу  

Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. 
Премилосердний Господи, хто вдається до Тебе з  

благанням, ласку Твою подай. 

Благаємо Тебе, Боже Благий, за братів і сестер  
наших в Україні,  за тих, що стоять на мирних  
Майданах, виборюють право на вільне, гідне і  

християнське життя, за тих, що просять Твого  
милосердя і заступництва та допомоги Твоєї  

потребують. 
З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю,  

щоб усі люди, як брати, славили Величне ім'я Твоє  

завжди – нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
FEAST OF THE ENCONTER OF OUR LORD 

With the righteous Simeon and the prophetess Anna. The event that the 
Church commemorates on this day is described in the Gospel of St. Luke 

(2:22-28). We can identify a three-fold character in this celebration: the 
purification of Mary, the presentation and dedication of Jesus as the first-

born, and the encounter with Simeon and the prophetess Anna. Upon encountering 

the Lord Jesus, Simeon exalted in Jubilation saying: “Now, Master, you may let your 
servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, 
which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, 

and glory for your people Israel.” (Lk 2:29-32).  

 
BLESSING OF CANDLESIn our  Byzantine tr adition, we bless candles 

during the Feast of The Encounter of Our Lord. Light is a significant symbol of Christ who is the light of the world. We take the 
blessed candles home as a reminder that, as Christians, the light of Christ burns within us and we are to shine forth that light to the 

world. 

 

HAPPY BIRTHDAY!  
Next Saturday,  February 5, our parishioner &  Choir Director  Nadia Sawa will celebrate another year of her life. We 
would like to wish her a Happy birthday. May the Lord God shower his blessings upon her and grant her health, peace, 
happiness and many years. HAPPY BIRTHDAY!!! Mnohaya Lita!!  

 

VALENTINE’S DINNER DANCE 
Please save the date, Saturday, Feb. 12th, 2022, and plan on attending a beautiful Valentines Day Dance in our  
parish hall. Members of the Ukrainian National Women's League of America, Branch #124, and the church community 
invite you to celebrate Valentines Day with family and friends while dancing to the melodic and energetic music of the 

well know Sysonenko Band. If you would like to help in planning and preparing for the dance, please let one of the 
Soyuzanky members know. All help is greatly welcomed and appreciated. Tickets can be purchased from a Soyuzanka 

member. Additional information about the Valentines Day Dance available on flyer. 

 

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."  If any parishioners would like to help 
them, please call Fr. Bohdan. May the Lord generously bless you in the New Year! 

 

WORLD MARRIAGE DAY takes place on February 13, 2022. It is an observance sponsored by the Catholic Mar r iage 

Encounter movement observed on the second Sunday of February each year. “World Marriage Day honors husband and 

wife as the foundation of the family, the basic unit of society. It salutes the beauty of their faithfulness, sacrifice and 

joy in daily married life.” Bishop Bohdan Danylo in conjunction with the Depar tment of Family Life of the Eparchy of St. 

Josaphat would like to recognize and honor the couples of our parish who are celebrating 10, 25, 40, 50 or 60 years of marriage in 

2022. 

The St. Anthony of Padua Secular Franciscan Fraternity will attend the 10 am liturgy on February 20, 2022 in order to 

learn about the Eastern Byzantine Rite. All attend Roman Catholic Churches except our parishioner Cathy Chrzanowski. They 

very much appreciate this opportunity and look forward to seeing and attending our church. 
                                                          

ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР! SAVE THE DATE:  

Feb. 27 Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Concert: На Різдво Додому by Trioda 

 
Collections: January 23, 2022  

1st Liturgy - $475.00    2nd Liturgy - $818.00    Candles: - $52.00   

Membership  - $395.00  Building fund - $50.00  

Coffee - $36.00 Diocesan off. - 6.00  Total: $1,832.00      

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 

 

 
 

 

 

 

 
 

ПАРАФІЯЛЬНА КАВА 

JOIN US FOR PARISH COFFEE!  

GATHERING TODAY AFTER BOTH LITURGIES! 

Завітайте до парафіяльного залу  

сьогодні, 30-го січня 2022 року,  

на каву, солодке та дружню розмову 

після двох літургій! 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://saintgeorgepittsburgh.org/encounter.JPG&imgrefurl=http://saintgeorgepittsburgh.org/Encounter.htm&usg=__FL5ZpQYk3zSvYjF_356tq8pWsYA=&h=531&w=439&sz=247&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=F-FzGqSmVEGVHM:&tbnh=132&tbnw=109&ei=V
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Candle_4.svg&imgrefurl=http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Candle_4.svg&usg=__HOh24wWCnTiYgLi6ClujiWa1jkE=&h=3000&w=550&sz=4&hl=en&start=275&zoom=1&tbnid=gtopDxOBjxs2TM:


SUNDAY OF ZACCHAEUS  

COMMEMORATION OF THE THREE HOLY BISHOPS:  

Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom  

 

Troparion (3): Let the heavens be glad, let the ear th rejoice, for  the Lor d 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.  

Troparion (4): O teachers of the universe, equal to the apostles, pray to the Lor d of all to grant peace to the 

world and abundant mercy to our souls.  

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

Kontakion (3): You r ose from the tomb, O compassionate Lor d, and led us out from the gates of death. Today 

Adam exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim the divine might of 

Your power.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (2): O Lor d, You have received Your  pr iestly and divinely inspired preachers, the crown of Your  

teachers, into the enjoyment of Your goodness and repose. You accepted their labors and death above any other sacri-

fice, for only You can glorify Your saints.  

 

Prokimenon (3): Sing to our  God, sing; sing to our  King, sing.  

Verse: Clap your  hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy.  

Prokimenon (8): Thr ough all the wor ld their  voice resounds; their  message reaches to the ends of the ear th.  

Verse: The heavens pr oclaim the glory of God, and the fir mament shows for th the wor k of His hands.  

 

Epistle: Reading of the Fir st Epistle of St. Paul to Timothy. (1Tim 4,9-15)  

Brethren: This saying is trustworthy and deserves full acceptance. For this we toil and struggle, because we have set 

our hope on the living God, who is the savior of all, especially of those who believe. Command and teach these things. 

Let no one have contempt for your youth, but set an example for those who believe, in speech, conduct, love, faith, and 

purity. Until I arrive, attend to the reading, exhortation, and teaching. Do not neglect the gift you have, which was con-

ferred on you through the prophetic word with the imposition of hands of the presbyterate. Be diligent in these matters, 

be absorbed in them, so that your progress may be evident to everyone.  

Alleluia Verses:  
Verse (3): In You, O Lor d, have I hoped that I may not be put to shame for  ever .  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (3): Be a protector  unto me, O God, and a house of r efuge to save me.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: The heavens pr oclaim Your  wonders, O Lor d, the assembly of Your  holy ones proclaims Your  truth.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: God is extolled in the council of the holy ones, great and awesome to all around Him.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Lk 19,1-10)  

At that time, entering Jericho, Jesus intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a 

chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the 

crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to 

pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus, come down quickly, for today 

I must stay at your house.” And he came down quickly and received Him with joy. When they all saw this, they began 

to grumble, saying, “He has gone to stay at the house of a sinner.” But Zacchaeus stood there and said to the Lord, 
“Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall re-

pay it four times over.” And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house because this man too is a de-

scendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”  

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 ЗАКХЕЯ  

Трьох Святителів: Святих Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого  
 

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 вели-

ку милість.  

Тропар (4): Як рівноапостольні і вселенної вчителі, моліть Владику всіх, щоб мир дарував вселенній і 

душам нашим велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий, і нас вивів із брам смерти; нині Адам веселиться і радіє 

Єва, разом же і пророки з патріярхами безустанно оспівують божественну могутність влади Твоєї.  

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

Кондак (2): Священних і богонатхненних проповідників, найвищих учителів прийняв Ти, Господи, в на-

солоду дібр Твоїх і спокій, бо труди їхні і смерть були Тобі приємніші від усяких жертв. Ти єдиний прослав-

ляєш святих Твоїх.  

 

Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.  

Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости.  

Прокімен (8): По всій землі залунав їх голос, на край світу - їхні слова.  

Стих: Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна.  

 

Апостол: До Тимотея першого послання св. апостола Павла читання. (1Тим 4,9-15)  

Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір’я гідне. На це бо й трудимося та боремося, тому що ми поклали 

нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто 

твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, вірі й чистоті. Заки я 

прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через про-

роцтво з накладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був оче-

видний.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (3): На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитись навіки.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (3): Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти мене.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Небо, о Господи, діла Твої предивні прославляє, і Твою вірність у святих громаді.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

Стих: Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг Нього.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

Євангелія: (Лк 19,1-10)  
Того часу, увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). А там був чоловік, Закхей на ім’я; він був главою 

над митарями й був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зрос-

ту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши 

на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: “Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм 

домі.” І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати й казали: “До чоловіка 

грішника зайшов у гостину.” А Закхей устав і до Господа промовив: “Господи, ось половину майна даю вбо-

гим, а коли чимось когось покривдив, поверну вчетверо.” Ісус сказав до нього: “Сьогодні на цей дім зійшло 

спасіння, бо й він син Авраама. Син бо Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло.”  

 

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

Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  


