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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. 

5th Sunday of Great Lent  March 21, 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, March 21  5th Sunday of Great Lent  

Commemoration of Our Venerable Mother, Mary of Egypt  

8:30 AM    † Consuelo Salem - 40th Day by Family (Eng) 

10:00 AM   Health and Blessing for Ivanna Barytska on her Birthday & ALL 

Parishioners  by Fr. Bohdan (Ukr) 
LENTEN LUNCH following 10 AM Liturgy/ ЗУПА 

 

MONDAY, March 22    

8:30 AM    † Anna Danylyshyn - 40th Day by Olha Dinkow 

 

TUESDAY, March 23   

8:30 AM    † Anne Zawidzik by Lawrence Pergola 

 

WEDNESDAY, March 24  

8:30 AM    † Maria Gawalko - 1st Ann. by Myckaylo Golowko 

6:00 PM  Хресна Дорога / Stations of the Cross  
(молитовна процесія з розважаннями довкола нашого храму) 

 

THURSDAY, March 25 THE ANNUNCIATION OF OUR MOST HOLY LADY, THE 

MOTHER OF GOD AND EVER-VIRGIN MARY. Note: Today is a Holy Day of Obligation.  

7:00 PM  Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan  
 

FRIDAY, March 26  
8:30 AM  Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених Дарів 
 

SATURDAY, March 27  Lazarus Saturday  
8:30AM       † Fr. Roman Badiak by Andrew & Christine Eylyrovych 

 
SUNDAY, March 28  Palm Sunday - THE LORD’S ENTRANCE INTO JERUSALEM  

8:30 AM    †  Schmyhal Family by Nicholas & Orysia Jakowiw (Eng) 

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

Blessing of Pussy Willows and Myrovania following / Благословення лози та пальмового 

віття 

This Week’s Readings 

Epistle: Hebrew 9:11-14  

Gospel: Mark 10:32:45 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Philippians 4:4-9  

Gospel: John 12:1-18 
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EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 64  March 21, 2021, Page 2 

Collections: March 14, 2021 

1 D. Liturgy:                         $306.00 

2D. Liturgy:                          $544.00   

Diocesan Offerings:              $155.00 

Building Fund:                      $20.00      

Pierogis Sale:                         $30.00                      

Candles:                                 $70.00                                                           

Total:                                      $1, 125.00 
 

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! 

 

 

 

 

 

Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! 

 Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

 

ПОСНИЙ ОБІД - ЗУПА, сьогодні,  

21 березня по другій Службі Божій. 

Запрошуємо всіх парафіян! 

 

ДЯКУЄМО! 

Дякуємо Наді Саві за організацію посних 

обідів.  

Дякуємо Михайлу Головко, Зенону 

Ковальському та Ігору Ворику за їхню 

працю минулого тижня в парафіяльному будинку.  

Дякуємо також Ірині Попович, Ірині Бадяк за 

приготування кави та прибирання в кухні та залі минулої 

неділі.  

Дякуємо Михайлу Головко та Оресту Дудяку за 

прибирання в великому залі.  

Дякуємо всім парафіянам, які минулої неділі дали свої 

щедрі датки на Фонд Ранених Воїнів. Було зібрано $2,150. 

Нехай Господь благословить! 

 

СВЯЧЕНЕ 

Якщо ви хотіли б прийти до 

парафіяльного залу на великоднє 

свячене в Томину Неділю, 11 

квітня, будь ласка, запишіть своє 

ім’я на листку в вестибюлі храму. 

EASTER DINNER 

If you would like to come to the parish hall for Easter 

Dinner on Thomas Sunday, April 11, please write your 

name on the list in the lobby of the church. 

 

ЗБІР ПРОДУКТІВ ДЛЯ БІДНИХ:  
Ми розпочали Великий Піст, а це є час на 

посилену молитву, а також на добрі діла 

милосердя. Ви можете принести не 

швидкопсуючі продукти до вестибюлю 

церкви і перед Великоднем ми передамо 

їх благодійній організації. Дякуємо за вашу доброту 

та щедрість. 
 

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ:  

PIEROGIS FOR SALE:  

з картоплею, а також з капустою і 

грибами. Ціна - $6.00 за дозу. 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

21-го березня 2021 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ  Отець Богдан приймає  на цей рік. 

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: 

Barbara & Bill Wis. 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. 

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
Нiхто не буде сильним, якщо не вважає себе 

немiчним (св. Августин).  
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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. 

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

LENTEN LUNCH TODAY, SUNDAY, MARCH 21st. Following 10 AM Liturgy.  
“ Fill your hearts and your soup bowl!” 

 
MANY THANKS! 

We thank Mykhaylo Golovko, Zenon Kowalsky and Ihor Voryk for their work last week in the parish 

rectory. 

We also thank Irene Popovych and Irene Badyak for making coffee and cleaning the kitchen and hall last 

Sunday. 

We thank Mykhaylo Golovko and Orest Dudyak for cleaning the big hall. 

We are gratefully thank to all the parishioners who donated their generous contributions - $2,150 to the Revived Sol-

diers Ukraine Foundation last Sunday. May the Lord bless! 

Saint Josaphat Eparchy's Religious Education Office is planning  Zoom conference enti-

tled Family-Pope Francis Amoris Leatitia, and Covid-19 pandemic on Sunday, March 21, 2021 from 

4pm to 6pm.  Presenters: Ann Koshute – Pope Franci’s Amoris Laetitia in light of the pandemic 

Dr. Bohdanna Dobrowolska – Dealing with stress in the family during the pandemic 

Msgr Peter Waslo – Annulments: the 8th Sacrament of the Church 

Non-perishable Food Drive:  We have begun our Great Fast (Lent) food drive for the needy.  Please bring 

in non-perishable foods and put them in the baskets in the vestibule.  Our Lord, Himself, reminds us of our 

need to feed the hungry.  Thank you all for your kindness and generosity.  

DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your request for a Divine Liturgy for 2021. Call or ask 

Fr. Bohdan. 

 

Office of Multicultural Ministry 

Join Us for the 2021 Marian Congress on Saturday, May 8, 2021 
This year’s Marian Congress will be virtual and the theme is “Mary Welcomes You With Open Arms.” 

This event will help us to imitate our Blessed Mother’s heart of hospitality. If you have never been  

consecrated to the Immaculate Heart of Mary, the date to begin your preparation is Monday, April 5th. If 

you have already been consecrated to Jesus through Mary, please join us on May 8th to renew your  

commitment. Each year, we renew our consecration personally and as a Diocese.  

Visit FloridaMarianCongress.org to learn more. 

 

OUR JOURNEY TRHOUGH PASCHA 

During our spiritual journey through the Great Fast we are called to make every deliberate effort to be more 

prayerful, humble, merciful and forgiving, abstaining from both food and sin during the next forty days “for 

now is the season of repentance. Let us cast off the works of darkness and put on the armor of light”. 

May this journey be a true experience of spiritual growth and communion with our God who anxiously awaits 

our response to his love and forgiveness. Although our Church traditionally prescribed abstention from meat and dairy products 

in days gone by for the entire  

duration of Lent, the following minimal Lenten regulations are in force in our Eparchy: 

Abstinence from meat and all dairy products for the First Day of The Great Fast and on Good Friday. 

Abstinence from meat only on all Fridays of Lent as well as Holy Saturday. We also recommend voluntary abstinence from meat 

on all Wednesdays of Lent. Reception of the Sacraments of Reconciliation and Holy Eucharist during the Pascal season (from the 

onset of Lent to the Wednesday before Ascension Thursday). 

  

Fasting and Abstinence regulations are not binding on persons 60 or older, the very poor, sick, nursing or pregnant women, chil-

dren before the age of 14, and those who engage in physically very hard labor. Prayer and almsgiving oblige all! 

https://stjosaphateparchy.us8.list-manage.com/track/click?u=d92608631fd7ee286db4c508a&id=0688a77006&e=01036575c8
https://stjosaphateparchy.us8.list-manage.com/track/click?u=d92608631fd7ee286db4c508a&id=0688a77006&e=01036575c8
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001U3iUFLFPUbkO4YdWmB_EifYSzeqVGY3sMOXO1wUwUcJ2IWjWxoAAn30j7YWrlwekWOowfoKqoGcmbMvVfUntTk6j3EGdcEHZ6yXiwUZbg0VGCtj0qs9YlvmmnHHVJd6hIe9O_CmVicChluG4SEAWKvS9SfPnSpZe&c=tsi3fT06A7ltWcORsgzf-OGIZ1vZzfCLv_boozRG0Jit1qrEet_6Gg==&ch=ysKSO


 

РОЗДУМИ  АРХИЄПИСКОПА - ЕМЕРИТА СТЕФАНА  СОРОКИ НА П’ЯТУ НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

У наших роздумуваннях на Великий піст ми замислюємося про гріховність тих, 

які живуть з відчуттям зверхності. Сьогоднішнє Євангельське читання 

розповідає про двох апостолів, які в голос просили в Ісуса права сидіти по одну 

зі сторін від Нього, коли Він прийде у своїй славі. Це викликало почуття 

обурення серед інших десяти апостолів. Чи це не є правдою життя – нашого 

життя, коли ми докладаємо зусиль, щоб досягти вищості, і таким чином мати більше прав на 

привілейоване життя, ніж інші? Це стається поміж усіма нами, поміж людьми різного віку, етнічних 

груп і рас, людьми різного рівня освіти, поміж єрархами, духовенством, вірними тощо. Це породжує 

незгоди, заздрість, брутальність серед на Ісус закликав своїх Апостолів до зміни мислення, до нового 

погляду на життя. Для них було важко зрозуміти, що велич означає – стати слугою іншим. Як і 

апостоли, ми не спішимо сприйняти Ісусове бачення радості й миру, повільно приймаємо правду, яка 

зробить нас вільними. Чи можемо ми стиснути руку Ісуса і збагнути Його обіцянку, що ми ніколи не 

перебуватимемо в темряві, якщо підемо за Ним? Ісус навчав, що “хто з-між вас хоче бути першим, хай 

буде рабом усіх” (Мк. 10, Наш Святіший Отець нещодавно пригадав нам, щоб ми не були лицемірами 

у святкуванні нашої віри. Складаючи плани Великодніх святкувань, заплануйте пройти весь шлях з 

Ісусом Христом: через участь у Вечірніх богослуженнях та викладенні Святої Плащаниці в Страсну 

П’ятницю, ввійти через Його жертву на хресті в святкування Пасхи, Славного Воскресіння нашого 

Господа і Спаса Ісуса Христа. Я прошу вас не лицемірити перед Богом обираючи радість 

благословення Великодніх страв і участь у Великодній недільній службі без того, щоб пройти крізь 

Христові Страсті й смерть на хресті.  

 

ARCHBISHOP - EMERITUS STEFAN’S MEDITATION FOR THE FIFTH SUNDAY OF GREAT FAST 

Our Great Fast Meditations have meditated on the sinfulness of living with feelings of entitlement. Today’s 

Gospel tells of how two apostles who blatantly asked Jesus to sit on either side of him when he comes into his 

glory. It brought out feelings of animosity among the other ten apostles. Is this not true of life – our life, when 

we strive for being regarded as in some way superior and thereby more entitled to life’s privileges than oth-

ers? It occurs among all of us, between people of all ages, ethnic groups and races, people with different levels 

of education, amidst hierarchy, clergy, faithful, and so on. It causes dissension, envy and brutality amidst us. 

Jesus was calling his apostles to a change of mind, to live with a new vision. It was not easy for them to un-

derstand that greatness meant becoming a servant of others. Like the apostles, we are slow to grasp Jesus’ vi-

sion of joy and peace, slow to accept the truth that sets us free. Can we grasp the hand of Jesus Christ with His 

promise that we will not walk in darkness if we follow Him? Jesus taught that “whoever wants to rank first 

among you must serve the needs of all” (Mk 10:45). Our Holy Father recently reminded us not to be hypocrit-

ical in the celebration of our faith. As we make plans for Easter celebrations, plan to make the entire journey 

with Jesus Christ, by participating in the Vespers and Exposition of the Holy Shroud on Good Friday and en-

tering through His sacrifice into the celebration of Pascha, the glorious Resurrection of our Lord and Savior 

Jesus Christ. I urge you not to be hypocritical with God by choosing to enjoy the blessing of Easter foods and 

participating in Easter Sunday services without having entered through the door of Christ’s passion and death 

on the cross.  



 

FIFTH SUNDAY OF GREAT LENT  

(Commemoration of Mary of Egypt)  
 

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: Glo-

ry to Your resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your saving plan, O only Lover of Mankind!  

Troparion (8): In you, O Mother Mary, the faithful image shone forth; you carried your cross and followed Christ. 

You taught by your deeds how to spurn the body, for it passes away, and how to value the soul, for it is immortal. 

Therefore, your soul is forever in happiness with the angels.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (3): Once filled with all kinds of evil, now through repentance she appears as the bride of Christ. Leading 

an angelic life, she crushes the devils with the help of the Cross. Therefore, the venerable Mary has become a bride of 

the kingdom.  

 

Prokimenon (1): Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.  

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous.  

Prokimenon of Mary of Egypt (4): God is wondrous in His saints, the God of Israel.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Hebrews. (Heb 9,11-14)  

Brethren: When Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing through the greater and 

more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanc-

tuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood 

of goats and bulls and the sprinkling of heifer’s ashes can sanctify those who are defiled so that their flesh is cleansed, 

how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse 

our consciences from dead works to worship the living God.  

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 10,32-45)  
At that time, taking the Twelve aside Jesus again began to tell them what was going to happen to him. “Behold, we are 

going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will con-

demn him to death and hand him over to the Gentiles who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to 

death, but after three days he will rise.” Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, 

“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” He replied, “What do you wish [me] to do for you?” 

They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.” Jesus said to 

them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with 

which I am baptized?” They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with 

the baptism with which I am baptized, you will be baptized; but to sit at my right or at my left is not mine to give but is 

for those for whom it has been prepared.” When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus 

summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over 

them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wish-

es to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the 

Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”  

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 rejoic-

es. All praise be to you!  

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

The just man shall be in everlasting remembrance. An evil report he will not fear.  



 

П’ЯТА НЕДІЛЯ ПОСТУ  

(Преподобної Марії Єгипетської)  

 

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!  

Тропар (преподобній 8): В тобі, мати, дбайливо зберігся образ, бо, прийнявши хрест, ти пішла слідом за 

Христом і ділом навчала ти погорджувати тілом, бо воно проминає, а дбати про душу - єство безсмертне. Тим-

то з ангелами разом радується, преподобна Маріє, дух твій.  

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

Кондак (преподобній 3): Перше блудами всякими сповнена, як Христова невіста через покаяння днесь 

явилася, ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста ти убиваєш. Ради цього як невіста царева ти 

явилася, Маріє преславна.  

 

Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.  

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Прокімен (преподобній 4): Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів.  

 

Апостол: До Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр 9,11-14)  

Браття, Христос же, з’явившись як архиєрей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що 

зроблений не людською рукою - тобто не земної будови, - і не з кров’ю козлів та телят, але з власною кров’ю, - 

увійшов назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як 

покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, - який духом вічним 

приніс себе самого Богові непорочним, - очистить наше сумління від мертвих діл, на служіння Богові живому!  

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: (Мк 10,32-45)  
Вони були в дорозі, поступаючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались вони, й, ідучи за ним, 

страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним: “Оце йдемо в Єрусалим, і 

Син Чоловічий буде виданий первосвященикам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його 

поганам; і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб’ють, він же по трьох днях 

воскресне.”  

Яків же та Іван, сини Заведея, підходять до нього й кажуть йому: “Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, 

чого попросим.” Він же їм відповів: “Що хочете, щоб я зробив вам?” “Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми 

сиділи: один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі.” Ісус же сказав їм: “Не знаєте, чого просите. Чи 

можете пити чашу, яку я п’ю, і христитися хрищенням, яким я хрищусь?” Ті йому відповіли: “Можемо.” Ісус 

сказав їм: “Чашу, яку я п’ю, питимете,-і хрищення, яким я хрищуся, христитиметесь. Сидіти ж вам праворуч 

від мене чи ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому приготовано.”  

Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: “Ви знаєте, що ті, 

яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між 

вами, але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде 

рабом усіх. Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити лише щоб служити й віддати своє життя 

як викуп за багатьох.”  

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.  

В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не увоїться.  



 
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 celebrations, 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 Sacrament of Marriage is a gift; enable families to become active agents of the family aposto-

late; 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 JOY within the family: 

Joy is an attribute of God’s divine love.  To reflect God in our family life, we are called to be joyful 

by developing our relationship with Christ. 

We rejoice at the good of others when we see their dignity and value their abilities and good 

works.  This is impossible for those who must always be comparing and competing, even with their 

spouse, so that they secretly rejoice in their failures.  When a loving person can do good for others, or 

sees that others are happy, they themselves live happily and in this way give glory to God, for “God 

loves a cheerful giver” (2 Cor 9:7).  Our Lord especially appreciates those who find joy in the happi-

ness of others.  If we fail to learn how to rejoice in the well-being of others and focus primarily on our 

own needs, we condemn ourselves to a joyless existence, for, as Jesus said, “it is more blessed to give 

than to receive” (Acts 20:35).  The family must always be a place where, when something good hap-

pens to one of its members, they know that others will be there to celebrate it with them.  Let us re-

flect and meditate on the following questions in reference to our family: 

1. What are some joys we have experienced in our family? Are there ways to build upon 

these joys to create a more joyful home? 

2. In what ways could we add more joy to our family? Could we be more cheerful in giving and 

complain less?  Could we focus less on our own needs and more on the happiness of a family 

member?  Could we rejoice in our family’s love by affirming each other more with 

compliments?  Could we smile more at our family members? 

3. Do we base our lives on the joyful awareness that we are beloved sons and daughters of God, 

or do we let something rob us of the joy of the Gospel?  What is it that robs us?  Is it anxiety, 

fear or impatience?  How might prayer help with these things? 



 
AMORIS LAETITIA – Радість любові 

Папа Франциск оголосив рік роздумів над своїм Апостольським зверненням на тему родини: 

«Amoris Laetitia», тому Церква, бере до уваги цю ініціативу Святішого Отця, яка має на меті 

охопити та реалізуватись у кожній парафії, єпархії та сім’ї. Сім’я, як домашня Церква, 

заслуговує на рік святкувань, щоб її можна було поставити в центр душпастирської опіки. 

Метою цього особливого року сім’ї є роздуми та ділення змістом цього Апостольського 

звернення; проголошування про те, що Таїнство Подружжя є даром; створення можливостей 

для сімей утверджуватися у місії євангелізації; інформування молоді про важливість виховання 

в правді, любові та в даруванні себе; розширити бачення та сферу застосування сімейного 

апостольства. 

Щомісяця ми пропонуватимемо роздуми над зверненням Святішого Отця Папи Франциска в 

«Amoris laetitia», щоб допомогти нашим сім’ям рости та святкувати протягом цього 

надзвичайного року. Цього місяця ми розмірковуємо над радістю в сім’ї: 

Радість – це ознака Божої любові. Для того, щоб віддзеркалювати Бога 

у нашому родинному житті, ми покликані виявляти радість, розвиваючи наші стосунки з 

Христом. 

Ми радіємо добру інших, коли бачимо та шануємо їхню гідність, здібності та добрі справи. Цю 

радість неможливо переживати для тих, хто завжди порівнює себе з іншими та конкурує, навіть 

зі своїм подругом чи з дружиною, таємно радіючи їхнім невдачам. Коли любляча людина 

робить добро для інших або бачить, що інші є щасливі, тоді вона сама щаслива і таким чином 

віддає славу Богові, бо «Бог любить тих, хто ділиться радо з іншими» (2 Кор. 9: 7). Наш 

Господь особливо цінує тих, хто знаходить радість у щасті інших. Якщо нам не вдається 

навчитися радіти щастю інших людей і лише зосереджуватися, насамперед, на власних 

потребах, ми прирікаємо себе на безрадісне існування, бо, як сказав Ісус, «більше щастя давати, 

ніж брати» (Діян. 20:35). Сім’я завжди повинна бути місцем, де радість одного з її членів стає 

радістю усіх. Роздумаймо над такими питаннями стосовно нашої родини: 

1. Які радісні події пережила наша родина? Як постійно творити радісну атмосферу вдома? 

2. Чи могли б ми більш радо дарувати та менше скаржитися? Чи могли б ми менше 

зосереджуватись на власних потребах, а більше на потребах наших рідних? Чи могли б ми 

творити атмосферу любові у нашій сім’ї через приємне спілкування та компліменти одні 

одним? Чи могли б ми більше дарувати посмішок нашим рідним? 

3.  Чи ми базуємо своє життя на радісному усвідомленні того, що ми улюблені сини та дочки 

Божі? Чи ми дозволяємо, щоб щось нас відволікало від радості Євангелія? Чи це тривога, чи 

страх чи нетерпеливість? Як молитва може нам у цьому допомогти? 




