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      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,    March 13     2nd Sunday of Lent 

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

10:00AM   † Sofia and Andrij Bocznewycz by Roman & Mar ia Bocznewycz  (Ukr ) 

                  

MONDAY, March 14                       

 

TUESDAY, March 15  

6:00 PM  Молебен за Україну / Prayer for Ukraine 

 

WEDNESDAY, March 16  

  

THURSDAY,  March 17 

6:00 PM  Хресна Дорога /  Stations of the Cross  

 

FRIDAY, March 18  
8:30 AM  Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених 

Дарів 
 

SATURDAY, March 19     

10:00 AM  † Wolodymyr Panov by Family  - Sorokousty 

 

SUNDAY,    March 20   3rd Sunday of Lent (Mid-Lent)  

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

10:00AM   † Leo Markiw by Daria Markiw & Maria Brown  (Ukr ) 

                    
 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Hebrew 1:10-2:3 

Gospel: Mark 2:1-12  
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrews 4:14-5:6  

Gospel: Mark 8:34-9:1 
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The honorable members of the city council!  

First of all, I would like to thank you for inviting me to be here today and be able to witness the 

vote of a resolution in support of Ukraine and her sovereignty. 

I remember the first time I came to the United States, meeting our Ukrainian immigrants in 

Cleveland who came to the U.S. after World War II. They all talked about the terrible years of 

war, how they had to flee from the Bolshevik communist rule, the refugee camps in Western 

Europe, and the first steps of life in a foreign country. All of them had no assurance that they 

would one day be able to return to Ukraine the country they remembered and loved above all 

else. Listening to their stories, I reassured myself and them that the time had passed, Ukraine 

was free, democratic and independent. Many of our postwar immigrants went to visit the 

already free Ukraine to see for themselves the house where they were born or to visit their 

parents' graves. 

A few days ago, a journalist from a local Tampa Bay TV channel asked me if it could happen 

that I would never be able to return to Ukraine due to recent events. Exactly eighty years after 

the Second World War and the thirtieth year of Ukraine's independence, we again see bloodshed 

on our land, the influx of the fascist hordes from Russia. 

Russia's war against the sovereign country of Ukraine, which began on February 24th at 5 am 

(at the same time Hitler was advancing on the Soviet Union) with missile strikes and bombing 

of peaceful cities, showed the entire civilized world the true face of Russian President Putin and 

his authorities. The shelling of a maternity hospital in Mariupol, kindergartens, schools and 

hospitals, the shooting of innocent civilians who want to leave the war zone, the shelling of 

humanitarian convoys and green corridors, the complete blockade of Ukrainian cities with 

thousands of people like Kharkiv, Sumy, Mariupol - this is what came to Ukraine- the so-called 

Russian peace (ruskiy mir). Terrorist attacks on the largest nuclear power plant in Europe in 

Zaporizhia could lead to a global man-made disaster in Europe and the world. 

 And all this is happening today, in the twenty-first century. The United Nations exists, peace 

treaties and the Budapest Memorandum were signed by the United States, Britain, Ukraine and 

Russia, which guaranteed security to Ukraine in exchange for nuclear-free status because in 

1994 we had one of the world's largest arsenals of nuclear weapons. 

In the eight years of war since 2014, when Russia occupied Crimea and part of Donbass, 

14,000 people have died, including 4,000 Ukrainian soldiers. 



By this time, in the 14 days of the war, thousands civilians had been killed, 71 children 

and 908 wounded. Nearly two million refugees have crossed the border of countries with-

in the European Union, and thousands have moved to western Ukraine, where there has 

been no intense shelling. 

Every Ukrainian now understands the price of freedom and independence. Thirty years 

ago, after the collapse of the Soviet Union, we received our sovereignty as a gift, without 

a drop of blood. Since then, a whole generation has grown up who do not know what 

censorship, propaganda, and persecution of dissidents are. 

Now we Ukrainians are united as never before, because it is a matter of life or death. The 

existence of Ukraine as a democratic country, our identity, thousand-year old culture, 

language may disappear. The Ukrainian army is giving the occupiers a decent rebuff. To 

date, Russia has failed to capture any Ukrainian city and establish its control there. 

The Ukrainian government and we, as citizens in Ukraine and elsewhere, have high hopes 

for the support of the world community. Every day we see how humanitarian aid is sent to 

Ukraine, how weapons are given, how new sanctions are imposed on Russia. In our parish 

of the Epiphany of our Lord we organized a collection of items and money for refugees 

from Ukraine. We have a list of Americans and our own parishioners who are ready to 

provide free housing for newly arrived refugees. Here in Tampa Bay, I see the total 

support and solidarity of the American people with Ukraine. A few days ago, an American 

woman came to the parish house and brought $ 1,000 for Ukraine, another man in a 

wheelchair came and handed over a $ 5,000 check. They say their hearts are beating in 

unison with Ukraine. On behalf of our entire community, I thank you for your support 

during this difficult time. We are defending our home, our cities and villages, our families 

on our native land. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who is now inspiring the 

whole world, says that we have no other homeland other than Ukraine, we have nowhere 

to retreat. 

We pray for Ukraine and the army, for our boys and girls, for a bright future for our 

people and for victory. Today, each of us is called to volunteer and defend freedom and 

democracy not only in Ukraine but in the whole world, without weapons, but with the 

power of truth, law and order, to serve each other with effective Christian love. 

Let us do everything in our power to stop the war, even if it means paying more for gas at 

the pump. May God bless us and Ukraine. Glory to Ukraine! 



Шановний голово! Достойні члени міської ради!   

Найперше хочу висловити вам подяку за запрошення бути сьогодні тут між вами та бути 

свідком прийняття резолюції в підтримку України та її суверенітету.  

Я пригадую, як я приїхавши до США, перший раз зустрівся з нашими емігрантами - украї-

нцями в Клівленді, які приїхали після другої світової війни.  Всі вони розповідали про ті 

страшні роки війни, які їм прийшлось пережити втікаючи від більшовицької комуністичної 

навали, про табори для біженців у західній Європі та перші кроки життя у чужій країні.  

Всі вони не мали жодного запевнення, що колись зможуть повернутися до тої України, яку 

вони пам’ятали та яку любили понад усе.  Я слухавши їхні історії заспокоював себе та їх, 

що той час минув, Україна вільна, демократична і незалежна І багато наших післявоєнних 

іммігрантів їхали відвідати вже вільну Україну, щоб на власні очі побачити дім, де вони на-

родилися, відвідати могили своїх батьків. 

Декілька днів тому журналістка одного з місцевих телеканалів Тампа-Бей запитала мене 

чи може статися так, що я більше ніколи не зможу повернутися до України через останні 

події.  Рівно через вісімдесят років після другої світової війни і на тридцятому році незале-

жності України, ми знову бачимо кровопролиття на нашій землі, навалу новітніх фашист-

ських орд з боку Росії. 

Війна, яку Росія розв’язала проти суверенної держави Україна і яка почалась 24 лютого в 5 

годині ранку (в той самий час Гітлер наступав на радянський союз) з ракетних обстрілів та 

бомбардувань мирних міст, показала всьому цивілізованому світу справжнє обличчя пре-

зидента Росії Путіна та його влади. Обстріли дитячих садочків, шкіл та лікарень, розстріл 

невинних цивільних людей, які хочуть покинути зону бойових дій,  обстріл гуманітарних 

конвоїв та зелених коридорів, повна блокада українських міст з багатотисячним населен-

ням як: Харків, Суми, Маріуполь - це те з чим прийшов на українську землю так званий 

рускій мір. Обстріли з боку окупантів - терористів найбільшої в Європі атомної електрос-

танції в Запоріжжі, які можуть привести до глобальної техногенної катастрофи як в Європі 

так і світі. 

 І це все стається в наші дні, в двадцять першому сторіччі, коли існує Організація Об’єдна-

них Націй, коли прийняті мирні договори та Будапештський меморандум підписаний спо-

лученими Штатами, Великобританією, Україною та Росією, які гарантували Україні безпе-

ку в обмін на без’ядерний статус, адже ми в 1994 році мали один з найбільших у світі арсе-

налів ядерної зброї.  

За вісім років війни від 2014 року, коли Росія анексувала Крим та частину Донбасу, загину-

ло 14 тисяч людей з них 4 тисячі військовослужбовців української армії.  



На цей час за 13 днів війни вже загинуло тисячі цивільних людей з них 71 дитина та 908 по-

ранених. Майже два мільйони біженці перетнули кордон з країнами європейського союзу, 

тисячі переїхали на західну Україну, де поки що немає інтенсивних обстрілів. 

Кожен українець тепер розуміє ціну свободи та незалежності. Тридцять років тому після роз-

валу Радянського Союзу ми одержали наш суверенітет, як дарунок, без жодної краплі крові. 

З того часу виросло ціле покоління, яке не знає, що таке цензура, пропаганда, переслідуван-

ня дисидентів.  

Зараз ми українці згуртовані, як ніколи, адже це питання життя або смерті, існування Украї-

ни, як демократичної країни, нашої ідентичності, тисячолітньої культури, мови.  Українська 

армія дає окупантам гідну відсіч. На сьогодні Росії не вдалося захопити жодне українське мі-

сто та встановити там свій контроль. 

Українська влада та ми, як громадяни в Україні та на поселеннях покладаємо великі надії на 

підтримку світової громади. Щодня бачимо, як відправляються гуманітарні вантажі до Укра-

їни, як надається оборона зброя, як вводяться нові санкції проти Росії.  Ми в нашій парафії 

Богоявлення організували збір речей та грошей для біженців з України.  Маємо на списку 

американців та парафіян, які готові надати безкоштовно житло для новоприбулих біженців. 

Тут в Тампа Бей я  бачу тотальну підтримку і солідарність американського народу з Украї-

ною. Декілька днів тому жінка американка прийшла до парафіяльного будинку і принесла 

1000 доларів для України, інший чоловік на інвалідному візку приїхав і передав чек на 5 ти-

сяч доларів.  Вони кажуть, що їхні серця б’ються в унісон  з Україною.  Я від імені всієї на-

шої громади дякую вам за підтримку в цей важкий час.  Знаю, що ми на своїй рідній землі і 

боронимо свій дім, наші міста і села, наші родини.  Український Президент Володимир Зеле-

нський, який надихає тепер цілий світ, говорить, що у нас немає іншої батьківщини, як Укра-

їна, нам немає куди відступати.   

Ми молимось за Україну та військо, за наших хлопців і дівчат, за світле майбутнє для нашо-

го народу та за перемогу.  Сьогодні кожен з нас є покликаний стати волонтером і захищати 

свободу і демократію не тільки в Україні, але і в цілому світі без зброї, силою правди, зако-

ну, порядку, служити один одному з дієвою християнською любов’ю. 

Робімо все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, кожен на своєму місці, навіть якщо за 

це треба буде заплатити більшу ціну за бензин на заправці. Нехай Господь благословить нас 

та Україну.  Слава Україні!  
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

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

ДЯКУЄМО! 

Сердечно дякуємо нашим парафіянам, волонтерам і всім людям доброї волі, хто з величезним бажанням 

відгукнувся на наш заклик допомоги для України в цей складний час. Своєю солідарністю ми показуємо 

християнську любов, співчуття і милосердя один до одного. Це є наша дієва молитва та віра, яка 

виявляється у добрих ділах. Нехай Бог благословить Вас! 

Дякуємо Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму. Нехай 

Господь  щедро благословить! 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ В ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ! 

В четвер 10 березня в нашому місті Сент Петербург відбулося засідання членів 

міської ради під головуванням Gina Drisgoll в присутності мера міста Ken Welch, 

отця Богдана Барицького, Івана Черкаса та Ореста Свистуна на якому була 

зачитана та прийнята резолюція в підтримку України, а також нагороджено 

українську громаду печаткою - гербом міста.  

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

27-го лютого ми розпочали 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. 

Молитва св. Єфрема 
 
  

Господи і Владико життя мого!   

Духа лінивства, недбайливости,         власто-

люб’я і пустомовства  

віджени від мене.  
 

(Доземний поклін)  

 
Духа чистоти, покори, терпеливости  

й любови даруй мені, слузі твоєму.  

 

(Доземний поклін)  

 
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити          

гріхи мої, і не осуджувати брата мого,  

бо ти благословенний на віки віків. Амінь. 
 

 (Доземний поклін)  

The Prayer of St. Ephrem 
  

Lord and Master of my Life!   

Take from me the spirit of sloth,  

indifference, lust for power and idle talk. 

 

(Prostration) 

 

Rather, give to me, your servant, 

 the spirit of integrity, humility, 

patience and love. 

 

(Prostration) 

 
Yes, Lord and King, grant me to see my 

own sins and not judge others.  

For you are blessed unto  

the ages of ages.   

Amen! 

 

(Prostration) 
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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 truly thank our parishioners, volunteers and all people of good will who responded with great desire to our call for 

help for Ukraine at this difficult time. By our solidarity we show Christian love, compassion and mercy to one another. It 

is our effective prayer and faith that is manifested in good works. May God bless you! 
 

RESOLUTION IN SUPPORT OF UKRAINE! 

On Thursday, March 10, a meeting of city council members chaired by Gina Drisgoll took place 

in St. Petersburg in the presence of Mayor Ken Welch, Father Bohdan Barytskyy, John 

Czerkas and Orest Svystun, at which a resolution in support of Ukraine at which a resolution in 

support of Ukraine was read and adopted: Ukrainian community was gifted a seal of St. 

Petersburg.  
 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE! 

Please read carefully our press release from today. We are extremely grateful for your generous donations and support 

in helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We have reached full parish hall storage capacity 

much faster than we could have ever anticipated. Due to an overwhelming response of our community, we will no 

longer be accepting supplies. We will continue receiving monetary donations Monday through Friday at our parish or  

thru our parish website: https://www.epiphanyukrch.com/ 

     May God bless you all!  

 
FUNDRAISER!  

Stand United with Ukraine! Help us to raise more funds to support humanitarian efforts. We are selling 

backpacks ($20 each) and yard signs ($15 each) that can purchased at the parish hall. Sorry, at this moment 

we're not shipping or delivering. Thank you for standing united with Ukraine!  Thank you to Andrew 

Slywka for donating them! 
 

THANK YOU!  

On behalf of the parish, Father Bohdan thanks  Irena 

Filinska 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 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. 

 

Collections: February 20, 2022  

1st D. Liturgy - $1,184.00    2nd D. Liturgy - $1,967.00     

Candles: - $129.00     Food sale:- $30.00 

Eastern Church  - $100.00  Building - $510.00   Prop-

erty tax - $25.00      

Diocesan off. - $5:00  Total: $3,950.00      

May God bless and reward your generosity you show 

to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

 FASTING AND GREAT LENT 

       THE LENTEN FAST 

      Fasting is more than not eating food. Saint John 

Chrysostom teaches that it is more important to fast from 

sin. For example, besides controlling what goes into our 

mouths, we must control what comes out of our mouths as 

well. Are our words pleasing to God, or do we curse God or 

our brother? 

     The other members of the body also need to fast: our 

eyes from seeing evil, our ears from hearing evil, our limbs 

from participating in anything that is not of God. Most 

important of all, we need to control our thoughts, for 

thoughts are the source of our actions, whether good or evil. 

     Fasting is not an end in itself. Our goal is an inner 

change of heart. The Lenten Fast is called “ascetic.” This 

refers to actions of self-denial and spiritual training which 

are central to fasting. 

     Fasting is a spiritual exercise. It is not imposed or forced 

upon us. In the same way that true repentance cannot be 

forced upon anyone, each of us makes the choice to turn 

away from our sinful ways and go toward our loving, for 

giving Father in Heaven. 
                                                                                                                             

(to be continued next week) 



SECOND SUNDAY OF GREAT LENT  (Sunday of the Palsied Man)  
Troparion (1): Though the stone was sealed by the Jews and soldiers 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, Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (4): Today is the time when ear thly deeds are revealed, for  judgment is at hand. Let us be 

found fasting, and let us bring tears of supplication, begging mercy and crying out: I have sinned more times 

than there are sands of the sea; but forgive me, O Creator of All, that I may receive the crown that does not 

perish.  

Prokimenon (5): You, O Lord, will keep us and preserve us, forever  and ever , from this generation.  

Verse: Help, O Lord, for  good men have vanished.  

Prokimenon (5): You, O Lord, will keep us and preserve us, forever  and ever , from this generation.  

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Hebrews (Heb 1,10-14;2,1-3)  

Brethren: At the beginning, O Lord, you established the earth, and the heavens are the works of your hands. 

They will perish, but you remain; and they will all grow old like a garment. You will roll them up like a cloak, 

and like a garment they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. But to which 

of the angels has he ever said: “Sit at my right hand until I make your enemies your footstool?” Are they not 

all ministering spirits sent to serve, for the sake of those who are to inherit salvation. Therefore, we must at-

tend all the more to what we have heard, so that we may not be carried away. For if the word announced 

through angels proved firm, and every transgression and disobedience received its just recompense, how shall 

we escape if we ignore so great a salvation? Announced originally through the Lord, it was confirmed for us 

by those who had heard.  

Alleluia Verses:  
Verse (1): God gives me vindication, and has subdued peoples under  me.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (1): Making great the salvation of the king, and showing mercy to His anointed, to David, and to 

his posterity for ever.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mk 2,1-12)  

At that time, Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. Many gath-

ered together so that there was no longer room for them, not even around the door, and he preached the word 

to them. They came bringing to him a paralytic carried by four men. Unable to get near Jesus because of the 

crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the 

paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Child, your sins are forgiven.” Now 

some of the scribes were sitting there asking themselves, “Why does this man speak that way? He is blas-

pheming. Who but God alone can forgive sins?” Jesus immediately knew in his mind what they were thinking 

to themselves, so he said, “Why are you thinking such things in your hearts? Which is easier, to say to the par-

alytic, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise, pick up your mat, and walk’? But that you may know that the 

Son of Man has authority to forgive sins on earth” he said to the paralytic, “I say to you, rise, pick up your 

mat, and go home.” He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all 

astounded and glorified God, saying, “We have never seen anything like this.”  

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
In you, O Woman Full of Grace, the angelic choirs and the human race - all creation - rejoices. O Sanctified 

Temple, Mystical Paradise, and Glory of Virgins! He, Who is our God from before all ages took flesh from 

you and became a child. He made your womb a throne, and greater than the heavens. In you, O Woman Full 

of Grace, all creation rejoices. All praise be to you!  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



ДРУГА НЕДІЛЯ ПОСТУ  
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 вос-

кресінню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму, слава провидінню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (4): Час подвигу тепер настав, суд при дверях. Тому візьмімось до посту і принесім сль-

ози жалю з милостинями, взиваючи: Більше гріхів наших, як піску морського, - але прости, Творче 

всіх, щоб і нам прийняти нетлінні вінки.  

 

Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.  

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.  

Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.  

Апостол: До Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр 1,10-14;2,1-3)  

Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса - діло рук твоїх.  

Вони загинуть, ти ж перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються.  

Ти їх, неначе одежину, згорнеш, і немов одежа, вони зміняться. Ти ж - той самий, і літа твої не скін-

чаться.  

До кого з ангелів він коли мовив: “Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів підніжком під 

твої ноги?” Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати 

спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, щоб почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. 

Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух 

приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку 

проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив.  

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: (Мр 2,1-12)  
Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там зібралося 

стільки народу, що не було більш місця, навіть перед дверима; а він промовляв до них словом. І от 

прийшли до нього, несучи розслабленого; несли його четверо. А що із-за народу не могли донести до 

нього, розкрили стелю над місцем, де він був, й отвором спустили ліжко, на якому лежав розслабле-

ний. Ісус, уздрівши їхню віру, до розслабленого й каже: “Сину, відпускаються тобі твої гріхи.” А були 

й деякі книжники що сиділи там та й міркували собі: “І як може цей так говорити? Він богохульствує! 

Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога?” Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони собі таке 

думають, до них і каже: “Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше - сказати розслаблено-

му: Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, що Син 

Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати,” - мовить до розслабленого: “Кажу тобі: Встань, візьми 

своє ліжко і йди до свого дому.” Устав той - і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу всіх; тож чудува-

лися всі, хвалили Бога й мовляли: “Ніколи ми такого не бачили!”  

Достойно:  
Тобою, Благодатна, радіє все творіння; ангельський хор і людський рід. Святий храме і раю духовний, 

похвало днів! З Тебе Бог воплотився і став хлоп’ятком - предвічний Бог наш. Твоє бо лоно він учинив 

Своїм престолом, просторішим від небес. Тобою, Благодатна, радіє все творіння. Слава Тобі!  

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

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

