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.DIRECTORY:

Parish Office:
727– 576 - 1001

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

bbarytskyy@gmail.com
Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

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

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.

This Week’s Readings
Epistle: Philippians 4:4-9
Gospel: John 12:1-18

Next Week’s Readings:
Epistle: Acts 1:1-8
Gospel: John 1:1-17
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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 і мировання
MONDAY, March 29 HOLY WEEK
TUESDAY, March 30
8:30 AM Liturgy of Pre-Sanctified Gifts / Літургія наперед Освячених Дарів

WEDNESDAY, March 31
6:30 PM Liturgy of Pre-Sanctified Gifts w/ Holy Anointing of the Sick
Літургія наперед Освячених Дарів з Оливопомазанням
(Confessions after services / сповідь після Літургії)
THURSDAY, April 1
9:00 AM Служба Божа Св. Василія Великого з Вечірнею / St. Basil’s Liturgy - Vespers
† Olena Krushelnycka by Irene Popovich (Confession / сповідь)
7:00 PM СТРАСТИ - Читання 12 Євангелій / Reading of the 12 Gospels (Ukr. Eng.)
GOOD FRIDAY, April 2
3:00 PM Вечірня з виставленням Плащаниці / Vespers and procession with the Holy Shroud.
7:00 PM Єрусалимська Утрення / Jerusalem Matins
SATURDAY, April 3

1:30 PM - 3:30 PM - Confessions - сповідь

4:00 PM Blessing of Easter Food (in front of the church building)
Свячення Пасок (надворі перед церквою)
5:00 PM Літургія Св. Василія Великого / St. Basil Liturgy - Transfer of Shroud to Altar

SUNDAY, April 4 ПАСХА / THE GLORIOUS AND HOLY SUNDAY OF THE
RESSURECTION OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST
8:00 AM Resurrection Matins & Div. Liturgy / Пасхальна Утреня & Служба Божа (Ukr.)

† Yurij Bozko - 1st Ann. by Bozko Family
11:00 AM Divine Liturgy for Parishioners by Fr. Bohdan (Eng.)
Myrovannia & Blessing of Easter Food after each Divine Liturgy (church)
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ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ
Божу місію на землі Господь наш Ісус Христос завершив двома величними актами, якими є
воскресення Лазаря і тріюмфальний в'їзд до Єрусалима. Ці дві події, свідками яких було багато
людей, переконливо свідчили про Христове месіянське післанництво та Його божественність.
Тріюмф тих двох світлих подій відчинив також браму до останнього акту драми Христового життя
— Його мук і смерти.
Жидівський народ хотів бачити свого Месію в силі і славі. Тож Ісус Христос воскресенням Лазаря і
своїм тріюмфальним в'їздом до Єрусалима довів свою силу і славу. Прилюдно показав, що Він не
тільки пан живої й мертвої природи, але й пан людських сердець. Такого тріюмфального походу
Єрусалим уже давно не бачив. Це підкреслює святий євангелист Матей: "І коли Він увійшов у Єрусалим,
заметушилося усе місто, питаючи: "Хто це такий?" Народ же казав: "Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї" (21, 1011).
Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу, ішла тінь осуду
жидівською старшиною, тінь мук, хресної дороги і розп'яття. Ті самі, що сьогодні вигукують: "Осанна", — за кілька
днів кричатимуть: "Розпни".
Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного щастя. Радість і смуток на землі — це
дві нерозлучні сестри. Тож, коли хочемо колись тріюмфувати з Христом у небі, мусимо спочатку тут, на землі,
прожити з Ним страсний тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, як Він, увійти туди, де вічний тріюмф, радість і
воскресення.
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд"
ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ:
PIEROGIS FOR SALE:

ОГОЛОШЕННЯ
28-го березня 2021

з картоплею, а також з капустою і
грибами. Ціна - $6.00 за дозу.

Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення!
Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для нашої парафії.

ДЯКУЄМО!
Від імені всієї парафії дякуємо Наді Саві за
організацію і координацію посних обідів, а
також усім парафіянам, які приносили свої
улюблені зупи, допомагали з приготуванням
залу та прибиранням. Благослови Боже!

ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ відбудеться в
Томину Неділю, 11 квітня, відразу після
другої Літургії. Якщо ви бажаєте бути з
Парафіяльною Родиною на обіді, будь ласка,
запишіть своє ім’я на листку в вестибюлі
нашого храму. Вхід - добровільні датки.
ЗБІР ПРОДУКТІВ ДЛЯ БІДНИХ:
Триває 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.

Отець Богдан приймає намірення на Служби Божі на
цей рік.

Collections: March 21, 2021
1 D. Liturgy:
$666.00
2D. Liturgy:
$898.00
Simple Soup Lunch:
$205.00
Insurance reduction:
$205.00
Pierogis Sale:
$24.00
Mission:
$32.00
Candles:
$72.00
Total:
$2, 102.00
May God bless and reward your generosity you show to
Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!
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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.

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

Palm Sunday
oday’s feast celebrates the arrival of Jesus at His final destination: Jerusalem. As He entered the city, He was
met by the people bearing palm branches in their hands and acclaiming Him as the King of Israel, who comes in
the name of the Lord.
s we celebrate Palm Sunday, we are summoned to behold our King. We are called to behold and acclaim Jesus
as our King not only as the one who comes to us riding on a colt on this particular day. But as the one who comes
to us in power and glory unceasingly, in every Divine Liturgy, as we receive the Holy Eucharist; in every Sacrament that we receive; in every act of love and mercy that we perform; in every moment that we become aware of His presence and
recognize Him as our King and God.
alm Sunday calls us to behold our King – the Suffering Servant – who comes to Jerusalem to suffer and die on the cross for
our sins and who invites us to pick up our crosses daily and follow Him.
alm Sunday calls us to behold our King and accept His Kingdom, the Kingdom of God. This Kingdom is a present reality that
we are called to be aware of and to make the goal and content of our Christian life.
s we celebrate the triumphal entrance of Jesus into Jerusalem and behold and acclaim Him as our King, we take home with us
a branch of pussy willow. May it be for us a reminder that Jesus comes to us in the name of the Lord unceasingly, and let us be
aware of His constant presence in our life.
————————————————————————————————————————————————————THANK YOU!

On behalf of the entire parish, we gratefully thank Nadia Sava for organizing and coordinating Simple
Soup Lunches, as well as all the parishioners who brought their favorite soups, helped with the preparation
of the hall and cleaning. God bless!

THE PARISH SVIACHENE will take place on Thomas Sunday, April 11 after second Liturgy.
If you would like to attend Sviachene, please write your name on the list in the lobby of our church.
Free donations by the door.

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.
Get Ready for Holy Week with Bishop Parkes
Join Bishop Gregory Parkes for his podcasts, Proclaim, Invite and Encounter and An Invitation to Worship. In the coming days, Bishop Parkes reflects on the start of Holy Week with beauty of the Chrism Mass,
the significance of servant leadership at the Last Supper, and the joy of baptisms at the Easter Vigil. He also
shares his Palm Sunday message on An Invitation to Worship. To listen on demand, to subscribe, or to find
out more, visit Podcasts – Diocese of Saint Petersburg (dosp.org) (https://www.dosp.org/bishop/podcast/), or listen
throughout the day on Spirit FM.
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.

РОЗДУМИ АРХИЄПИСКОПА - ЕМЕРИТА СТЕФАНА СОРОКИ НА ВЕРБНУ НЕДІЛЮ
Глухота й сліпота є страшними людськими трагедіями, але глухота і сліпота духовна є ще
більшою трагедією. На Вербну неділю Єрусалим був сліпий і глухий. Його люди не розпізнали
справжньої місії Ісуса. Більшість у натовпі очікували революціонера і завойовника, який
здійснить їхні сподівання і поможе реалізувати націоналістичні надії. Їхні душі були незворушні. Через
кілька днів натовп людей змінить свої наміри і буде вимагати розіп’яття Ісуса. Учні розбіжаться й
сховаються. Петро тричі відречеться від Ісуса. Уявіть собі, яка самотність оволоділа Ісусом.
У кожного в житті виникають моменти Вербної неділі. Наш Господь навідується до кожної душі. Є моменти,
коли ми відчуваємо близькість з Богом. Ми відчуваємо як Він торкається нашого життя. Ми можемо чути
Його. На жаль є також моменти, коли ми сліпі й глухі на Божі відвідини. Ми нечутливі до Його
наближення. Це втрачені можливості, особисті трагедії. Ми стаємо замкненими, перейнятими щоденними
турботами, не рішаємося заризикувати собою і відповісти на присутність Ісуса Христа і Його запрошуючу
любов.
На Квітну неділю ми отримуємо благословенні вербові гілки, як символ нашої відданості Христові.
Пам’ятайте, що перший крок був зроблений Ісусом назустріч вам і мені Його досконалою любов’ю й жертвою
на хресті. Нехай ваша відданість виражається в ваших словах і діях в житті, якими ви проголошуєте: «Осанна!
Благословен, хто йде в ім’я Господнє!» Дозвольте вашій любові до Ісуса Христа щедро проявлятися в вашому
відданому поклонінню в вашій парафіяльній родині в Його Церкві. Нехай ваша жива віра поможе іншим
прозріти і почути, коли Господь і Спаситель Ісус Христос навідається до них у щоденному житті. Самі живіть
миром Ісуса Христа і діліться ним з іншими, які потребують чути обіцянку Христа про безконечну радість та
мир в Ньому для всіх, хто вірить і йде Його дорогою! Оберіть життя великодньої людини!

ARCHBISHOP - EMERITUS STEFAN SOROKA: REFLECTION ON PALM SUNDAY
Deafness and blindness are great personal tragedies, but deafness and blindness of the soul is more tragic. On Palm
Sunday, Jerusalem was blind and deaf. Its people did not recognize the true mission of Jesus. Many in the crowds
wanted a revolutionary and conqueror who would fulfill their expectations and help them realize their nationalistic
hopes. Their souls were unmoved. In a few days, the crowds of people will change its heart and will call out for the
crucifixion of Jesus. The disciples will flee and hide. Peter will deny Jesus three times. Imagine the loneliness felt by
Jesus.
In each of our lives, there are Palm Sunday moments. Our Lord visits every soul. There are moments when we feel
close to God. We feel Him touching our lives. We can hear Him. Regretfully, there are times when we are blind and
deaf to God’s visits. We are insensitive to His approaches. These are missed opportunities, personal tragedies. We
find ourselves hiding within ourselves and within our day-to-day concerns, hesitant to risk ourselves to respond to Jesus Christ’s presence and His inviting love.
On Palm Sunday, we receive blessed pussy willows as a symbol of our commitment to Christ. Remember that the
first commitment was made by Jesus for you and for me with His complete love and sacrifice on the cross. Let your
commitment be expressed through all your words and actions in life, crying out, “Hosanna! Blessed is He Who comes
in the Name of the Lord!” Allow your love for Jesus Christ richly expresses itself in your faithful worship with your
parish family in His Church. May your enthusiastic faith help others to shed their blindness and deafness to the visits
of our Lord and Savior Jesus Christ in their daily life. Live the peace of Jesus Christ personally and share it with others
who desperately need to hear of Christ’s promise of unending joy and peace with Him for all who believe and follow
His ways! Choose to live as an Easter person!

PALM SUNDAY
First Antiphon:
I love the Lord, because He listened to my voice in supplication.
Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
For He turned an ear to me on the day I called.
Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
I was caught by the cords of death; the snares of Sheol had seized me.
Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
I felt agony and dread, and I called on the name of the Lord.
Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
Third Antiphon:
Give thanks to the Lord, for He is good; His love endures forever.
Troparion: O Christ our God, You confirmed the resurrection of all before the time of Your passion by raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.
Let the house of Israel say: His love endures forever.
Troparion: O Christ our God, You confirmed the resurrection of all before the time of Your passion by raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.
Let the house of Aaron say: His love endures forever.
Troparion: O Christ our God, You confirmed the resurrection of all before the time of Your passion by raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.
Let those who fear the Lord say: His love endures forever.
Troparion: O Christ our God, You confirmed the resurrection of all before the time of Your passion by raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.
Entrance Hymn:
Blessed is He who comes in the name of the Lord; we bless You from the house of the Lord. God is the Lord and has
revealed Himself to us.
Troparion (1): O Christ our God, You confirmed the resurrection of all before the time of Your passion by raising
Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out to You, the
Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Troparion (4): We have been buried with You through baptism, O Christ our God, and we have become worthy of immortal life by Your resurrection. So we cry out to You: Hosanna in the highest! Blessed is He Who comes in the name
of the Lord.
Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (6): In heaven You are carried upon a throne; on earth You rode upon a colt, O Christ our God. You received the praise of Angels and the hymns of children crying out to You: Blessed is He Who came to restore Adam.
Prokimenon (4): Blessed is He Who comes in the name of the Lord; God is the Lord and has revealed Himself to us.
Verse: Give thanks to the Lord, for He is good; for His love endures forever.
Prokimenon (4): Blessed is He Who comes in the name of the Lord; God is the Lord and has revealed Himself to us.

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Philippians (Phil 4,4-9)
Brethren: Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Your kindness should be known to all. The Lord is
near. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to
God. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Finally,
brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is
gracious, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. Keep on doing
what you have learned and received and heard and seen in me. Then the God of peace will be with you.
Alleluia Verses:
Verse: Sing a new song to the Lord, for He has worked wonders.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse: All the ends of the earth have seen the salvation of the Lord.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Jn 12,1-18)
Six days before Passover Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave
a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter
of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair;
the house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas the Iscariot, one [of] his disciples, and the one who would
betray him, said, “Why was this oil not sold for three hundred days’ wages and given to the poor?” He said this not because he cared about the poor but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. So
Jesus said, “Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do
not always have me.” The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of Jesus, but
also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many
of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him.
On the next day, when the great crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took
palm branches and went out to meet him, and cried out: “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord,
[even] the king of Israel.” Jesus found an ass and sat upon it, as is written: “Fear no more, O daughter Zion; see, your
king comes, seated upon an ass's colt.” His disciples did not understand this at first, but when Jesus had been glorified
they remembered that these things were written about him and that they had done this for him. So the crowd that was
with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from death continued to testify. This was [also] why
the crowd went to meet him, because they heard that he had done this sign.
It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):
O My soul, extol the Lord Who sat upon the colt.
Hirmos: God the Lord has appeared to us. Let us celebrate the Feast, and let us rejoice and extol Christ. With palms
and branches in hand, let us raise our voices to Him in praise, saying: Blessed is He Who comes in the name of the
Lord, our Savior.
Communion Verse:
Blessed is He Who comes in the name of the Lord. God is the Lord and has revealed Himself to us.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

КВІТНА НЕДІЛЯ
Антифон 1:
Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і благання.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Бо прихилив до мене Своє вухо, тому взиватиму до Нього всі дні мої.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Обвили мене пута смерти, сіті Шеолу мене вхопили.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Журба й горе на мене навалились. І я прикликав ім’я Господнє.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Антифон 3:
Дякуйте Господеві, бо добрий, милосердя Його повіки.
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями воскресив із
мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця смерти. Осанна на
висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
Хай скаже дім Ізраїля, бо добрий, милість Його повіки.
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями воскресив із
мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця смерти. Осанна на
висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
Хай скаже дім Арона, бо добрий, милість Його повіки.
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями воскресив із
мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця смерти. Осанна на
висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
Хай скажуть ті, що Господа бояться, бо добрий, милість Його повіки.
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями воскресив із
мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця смерти. Осанна на
висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
Малий Вхід:
Благословенний Той, що приходить в ім’я Гопсподнє! З дому Господнього ми вас благословляєм. Бог Господь
і явився нам.

Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями воскресив із
мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця смерти. Осанна на
висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Тропар (4): Разом з Тобою, Христе Боже наш, поховані у хрищенні, Твоїм воскресінням сподобились ми
безсмертного життя. Тому, співаючи, кличемо: Осанна на висотах, благословенний, хто йде в ім’я Господнє!
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (6): На престолі в небі, на осляті ж їдучи на землі, Христе Боже, прийняв Ти від ангелів хвалу і спів
дітей, які виголошували Тобі, Благословенний Ти, що йдеш підняти Адама!
Прокімен (4): Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє!
Стих: Дякуйте Господеві, бо добрий; милосердя Його повіки.
Прокімен (4): Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє!

Апостол: До Филип’ян послання св. апостола Павла читання. (Флп. 4,4-9)
Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся! Хай ваша доброзичливість буде всім людям
відома. Господь близько! Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і
благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі
Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе,
коли якась чеснота чи щобудь похвальне, - про те думайте! Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та
бачили в мені - те чиніте, і Бог миру буде з вами.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих: Співайте Господеві нову пісню, бо Він учинив чуда.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих: Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Ів 12,1-18)
Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там,
отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала; а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до
столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса й обтерла їх волоссям
своїм; і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його зрадити:
“Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним?” Сказав же так не тому, що піклувався про
бідних, але тому, що був злодій: із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус
промовив: “Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас, мене
ж матимете не завжди.” Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились - не тільки Ісуса ради,
а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященики ухвалили і Лазаря вбити,
численні бо юдеї залишили їх із - за нього й увірували в Ісуса.
Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля й
вийшли йому назустріч з окликами: “Осанна! Благословен той, хто йде в ім’я Господнє, ізраїльський цар!” І
знайшовши осля, Ісус сів на нього, - як ото написано: не страхайся, дочко, Сіону, ось іде твій цар верхи на
жереб’яті ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то
було написано про нього й що то з ним такс вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був викликав
Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, - про те свідчив. Тим то, власне, народ і вийшов йому назустріч:
довідався бо, що він учинив те чудо.
Достойно:
Величай, душе моя, Христа, що сидить на осляті.
Ірмос (4): Бог Господь - появився нам, готуйте свято і, радіючи, прийдіть звеличаймо Христа з гілками і
лозою, співаючи. Благословенний, хто йде в ім’я Господа, Спаса нашого!
Причасний Стих:
Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє! Бог - Господь і явився нам.
Алилуя, Алилуя, Алилуя.

