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parents through the Rectory 
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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. 

3rd Sunday of Lent (Mid-Lent)  March 7, 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 7  3rd Sunday of Lent (Mid-Lent)  
Veneration of the Holy Cross of Our Lord Jesus Christ.  

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

10:00 AM    † Soltis, Cumpbell & Viola Families by Mary Soltis (Ukr) 

 

MONDAY, March 8    

No service 

 

TUESDAY, March 9   

8:30 AM    † Halyna Badiak - 40th Day by Irene Badiak 

 

WEDNESDAY, March 10  (Mid-Lent)  

8:30 AM    † Lidia Krushelnycka by Irene Popovich 

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

 

THURSDAY, March 11 

8:30AM       † Members of the Galante Family by Theresa Galante 

 

 

FRIDAY, March 12  
 8:30 AM  Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених Дарів 
 

SATURDAY, March 13   

8:30AM       † Sofia Bocznewycz by Bocznewycz Family 

                   Sorokousty: Panakhyda is celebrated following the Ambon Prayer.  
 

SUNDAY, March 14  4th Sunday of Great Lent  

Commemoration of Saint John of the Ladder (Climacus).  
8:30 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan (Eng) 

10:00 AM   Health and Blessing for Irene Popovich by Bill & Barbara Wis (Ukr) 
                    Panahyda for Kobzar †  Taras Shevchenko 

This Week’s Readings 

Epistle: Hebrews 4:14-5:6  

Gospel: Mark 8:34-9:1 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrew 6:13-20  

Gospel: Mark 9:17-31 

 
 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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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. 

 
СПІВЧУТТЯ! 

Висловлюємо глибокі співчуття та щирі молитви 
Михайлу Головко, який нещодавно втратив 

рідного брата в Україні † Івана, та Марії Браун, 

яка втратила свого чоловіка †Давида. Нехай 
Господь оселить душі новопредставлених слуг, в 

місці світлому і квітучому. Вічная пам’ять!  

 

ХРЕСТОПОКЛІННА НЕДІЛЯ 

В третю неділю Великого посту ми вшановуємо і 
почитаємо Святий і Животворний Хрест. Ми досягли 
середини Великого посту і, пройшовши половину 

нашої мандрівки до свята Пасхи, хрест дається нам як 
знак перемоги і радості.  Через поклоніння перед 

Святим Хрестом і розважанням над ним, ми повинні 
пам'ятати про те, що Христос був розп'ятий і помер на хресті 
задля нас і з любові до нас.  Він переміг смерть, дарувавши 

нам спасіння і вічне життя.  Хрест для нас є символом 
любові, відкуплення і вічного життя.   
Хрест в урочистій процесії переноситься з святилища і 

ставиться на тетрапод, посередині храму, для всенародного 
почитання вірними протягом цілого тижня. 

 

ДЯКУЄМО! 

Дякуємо Оресту Дудяку та Івану Черкасу за 

їхню працю біля парафіяльного дому  минулої 
суботи. Нехай Господь благословить!  

 

В ЦЮ НЕДІЛЮ 7—ГО БЕРЕЗНЯ МАЄМО 

ПІСНИЙ ОБІД - ЗУПУ.  

Ласкаво просимо! 
 

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: 

PIEROGIES FOR SALE:  

з картоплею, а також з капустою і 

грибами. Ціна - $6.00 за дозу. 
 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

7-го березня 2021 

ВЕРВИЧКА 
В неділю перед другою Божественною Літургією 
будемо відмовляти вервичку. Молитовні намірення 

за закінчення пандемії, всіх наших хворих парафіян, 
покликання до духовного стану, за опіку Божу і мир 
в Церкві і у всьому світі. Просимо парафіян до 

молитовної єдності.  

 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
Під час посту Церква дає нам для корму духовну поживу, 
тому стараймося користати з цієї поживи, щоб стати 

смиренними, милосердними, приділити більше уваги 
молитві і прощенню провин нашим ближнім, здержуватись 
не тільки від їди, але і від гріхів.  Нехай Великопосна 

мандрівка буде для нас правдивим пережиттям і духовним 
ростом в злуці з Господом, який завжди чекає на нашу 

відповідь на Його любов і прощення. 
Згідно нашої стародавньої церковної традиції протягом 
Великого Посту наші прадіди утримувались від м'ясних і 

молочних  страв протягом Великого Посту.  Зараз строгість 
посту дещо злагіднена.  Подаємо мінімальні вимоги щодо 
здержання в часі 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. Приступити до Святої Тайни Покаяння. 
3. Уникати нагоди до гріхів (осудження, погані звички і т. 

д.) і чинити якомога більше діл милосердя. 

Вимоги щодо посту не зобов’язують осіб, старших 59 
років, бідних, хворих, вагітних і кормлячих жінок, дітей до 
14 років, і всіх, хто зайнятий на важкій фізичній праці. 

 

ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: 
Буде проводитись підготовка дітей до першої 

сповіді. Заняття перед другою літургією від 9:30 до 
10 години ранку під керівництвом пані Люсі Сави. 

Прошу батьків, які мають дітей віком 8 - 9 років, 

зголошуватись. 

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. 
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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. 

  —————————————————————                         
VENERATION OF THE HOLY AND PRECIOUS CROSS 

On this third Sunday of the Fast we venerate the Holy and Life-giving Cross. This Sunday marks the midpoint of the Great Fast. 
Having travelled half of our journey to Holy Pascha, the precious and life-giving cross is presented to us as a sign of victory and 

joy, calling to mind the Passion of our Lord Jesus Christ and His glorious Resurrection, refreshing and encouraging us to con-
tinue our journey. 
On Saturday the cross is brought in a solemn procession and placed in the center of the church, where it will stay for the entire 

week, to be venerated by the faithful. As we venerate the Holy Cross this week, which is for us a symbol of love, salvation and eternal 
life, we are called by the Lord to pick up our cross and follow Him. 
 

OUR SYMPATHIES  
We wish to express our deepest prayers and  sympathies  to Mykhailo Holovko, who recently lost his brother in Ukraine 

 † Ivan, and to Maria Brown, who lost her husband † David. May the Lord commit their souls to the place where the just re-
pose and may their memory be eternal.  

 

HOLY ROSARY 
We will be praying the Rosary 30 minutes before second Divine Liturgy on Sunday. Prayer intentions are for end of coronavirus 
pandemic, our ill parishioners, conversion, vocations to religious life, and for protection and peace in the Church and in the 

world. We invite you to spend a few extra minutes with the Lord. Come and join us in prayer. 
 

 
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 hun-

gry.  Thank you all for your kindness and generosity.  

 
 

LENTEN LUNCH TODAY, SUNDAY, MARCH 7th. Following 10 AM Liturgy.  
“ Fill your hearts and your soup bowl!” 

 
SOROKOUSTY SERVICES FOR THE DECEASED will be conducted every Saturday of Great Fast (Lent). If you wish to have the 

deceased of your family remembered, please return the envelope marked  

“ sorokousty” services for the deceased.  
 
PREPARATION OF CHILDREN FOR THE FIRST CONFESSION: Our children aged 8-9 will be prepared for the first confession. 
Classes will be held before the second liturgy from 9:30 a.m. to 10 a.m. under the direction of Mrs. Lucy Sava.  
 
 

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

————————————————————————— 

2021 Tampa Magnificat Women’s Retreat 
March 6 and 7, 2021 

Tampa Magnificat invites you to their Women’s retreat at Bethany Cen-

ter, 18150 Bethany Center Dr., Lutz. The retreat Hope, Healing and the 
Holy Spirit will be presented by Dr. Mary Healy, best-selling author and 

professor of Scripture at Sacred Heart Major Seminary in Detroit. Com-
muters welcome and also virtual participation. Flyer and registration at 

this link: https://bit.ly/3qDoekA. For more information or questions 

please contact Tampa Magnificat, Kat Cooper, 

at tampamagnificatteam@gmail.com or call her at (813) 538-0981.  

 

Collections: February 28, 2021 

1 D. Liturgy:  $564.00    Property Taxes Defray: $120.00                   

2D. Liturgy:  $676.00     Candles:   $81.00    Mission:  $259.00                                                         

 Total:     $1, 700.00 
 

May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 
 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

https://bit.ly/3qDoekA
mailto:tampamagnificatteam@gmail.com


 

THIRD SUNDAY OF THE GREAT LENT  

(Veneration of the Holy Cross)  

 

Troparion (7): By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief; You changed the lamentation of the 

myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are risen, O Christ our God, offering great mercy to the 

world.  

Troparion (1): Save Your people, O Lord, and bless Your inheritance; grant victory to Your Church over her enemies and 

protect Your people by Your cross.  

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

Kontakion (7): No longer does the flaming sword guard the gates of Eden; for on them one finds the most glorious seal, the 

tree of the Cross. By it the sorrow of death and the victory of the Abyss have been conquered. For You, O my Savior, stood 

and called out to those in the Abyss: Enter again into paradise.  

 

Holy God:  
We bow to Your Cross, O Lord, and we praise Your holy resurrection.  

We bow to Your Cross, O Lord, and we praise Your holy resurrection.  

We bow to Your Cross, O Lord, and we praise Your holy resurrection.  

Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. We praise Your holy resur-

rection.  

We bow to Your Cross, O Lord, and we praise Your holy resurrection.   

 

Prokimenon (6): Save Your people, O Lord, and bless Your inheritance.  

Verse: To You, O Lord, I call; my God be not deaf to me.  

Prokimenon (6): Save Your people, O Lord, and bless Your inheritance.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Hebrews (Heb 4,14-16;5,1-6)  

Brethren: Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to 

our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who has similarly 

been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find 

grace for timely help. Every high priest is taken from among men and made their representative before God, to offer gifts 

and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weakness and so, 

for this reason must make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honor upon himself but only 

when called by God, just as Aaron was. In the same way, it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, 

but rather the one who said to him: “You are my son; this day I have begotten you”; just as he says in another place: “You 

are a priest forever according to the order of Melchizedek.”  

Alleluia Verses:  
Verse: Remember Your flock whom You built up long ago.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: God is our king from time past, the giver of help through all the land.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Mk 8,34-38;9,1)  

At that time, Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny 

himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my 

sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life? What could 

one give in exchange for his life? Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son 

of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels.” He also said to them, “Amen, I say to 

you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power.”  

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, Mysti-

cal 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:  
O Lord, let the light of Your countenance shine upon us.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ПОСТУ  

(Хрестопоклінна)  
 

Тропар (7): Знищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив розбійникові рай, мироносицям плач на радість 

перемінив і апостолам звелів проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даючи світові велику милість.  

Тропар (1): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє! Дай перемогу благовірному 

народові над супротивниками і хрестом Твоїм охорони люд Твій.  

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

Кондак (7): Вже не стереже едемських брам зброя вогненна, бо вони злучилися в преславному союзі - 

хресному дереві, смертне жало й адова перемога знищені. Ти бо, Спасе мій, з’явився, промовивши тим, що в 

аді: Увійдіть знову до раю!  

 

Святий Боже:  
Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо.  

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо.  

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і  святе воскресіння Твоє славимо.  

Слава і Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І святе воскресіння Твоє 

славимо.  

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо.  

 

Прокімен (6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.  

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь мовчки від мене.  

Прокімен (6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.  

 

Апостол: До Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр 4,14-16;5,1-6)  

Браття, мавши, отже, великого архиєрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо 

віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який не міг би співчувати нашим недугам: він же ж зазнав 

усього, подібно як ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір’ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і 

знайти благодать на своєчасну поміч.  

Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та 

жертви за гріхи; що може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому 

повинен так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи. Чести ж цієї ніхто не бере сам собі, лише 

той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від 

того, який до нього мовив: “Син мій єси, я сьогодні породив тебе.” Як і на іншому місці каже: “Ти - священик 

навіки за чином Мелхиседека.”  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Пом’яни Свою громаду, яку Ти придбав Тобі здавна.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Бог же Цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Мр 8,34-38;9,1)  
Ісус, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: “Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе 

самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу мене ради та Євангелія, 

той її спасе. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів 

перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого 

з святими ангелами.” І сказав їм: “Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки 

не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності.”  

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:  
Яви нам світло лиця Твого, Господи.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  
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REQUIEM PRAYER SERVICE FOR THE VICTIMS OF THE COVID-19 PANDEMIC  

 

AKATHIST SATURDAY, MARCH 20, 2021  
 

Dear Brothers and Sisters in Christ!  

Glory to Jesus Christ!  

A year has passed and we continue to struggle with the coronavirus pandemic. Each and every 

one of us knows Covid-19 victims, their families, the sick, health care workers, volunteers and 

all those on the front line during this perilous time.  

During the Great Fast, we ask all of our Ukrainian Catholic parish communities in the United 

States of America to gather in liturgical prayer for the victims of the Covid-19 pandemic. We 

ask our priests to celebrate with the participation of our beloved faithful, the Requiem Divine 

Liturgy for the souls of the victims fol-lowed by the Panakhyda Service on Akathistos Sat-
urday, March 20, 2021. Let us pray to the Lord our Savior that He may place the souls of the 

Coronavirus pandemic victims: “in a place of light, a place of verdure, and a place of tran-

quility, from which pain, sorrow and mourning have fled” (Panakhyda service).  

Let us remember in our prayers, the bereaved families and all those who are still suffering from 

the virus. Let us continue to remember, pray and be thankful to all those who devote themselves 

to those in need. We support them with our words, and above all, with our prayers.  

May the memory of the Covid-19 victims be eternal!  

Вічная Пам’ять!  

+Borys Gudziak  

Archbishop of Philadelphia  

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States  

+Paul Chomnycky, OSBM  

Eparch of Stamford  

+Benedict Aleksiychuk  

Eparch of St. Nicholas in Chicago  

+Bohdan J. Danylo  

Eparch of St. Josaphat in Parma  

+Andriy Rabiy  

Auxiliary Bishop of Philadelphia  
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ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ ЗА ЖЕРТВ 

КОРОНАВІРУСУ  

 

АКАФІСТОВА СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ  
Дорогі брати та сестри у Христі!  

Слава Ісусу Христу!  

Понад рік ми всі боремося з пандемією коронавірусу. Кожен з нас, напевно, знайомий 

з людьми, які були інфікованими коронавірусом та їхніми сім'ями, з хворими та 

медичними працівниками, з волонтерами та з всіма тими, хто перебуває на передовій 

у цей тривожний час.  

Під час Великого Посту ми звертаємося до всіх наших українських католицьких 

парафіяльних спільнот в Сполучених Штатах Америки зібратися на Літургію за 

численних жертв пандемії коронавірусу. Ми просимо наших священиків відслужити 

Поминальну Божественну Літургію та Панахиду за душі жертв пандемії в 

Акафістову Суботу 20 березня 2021 року з участю наших вірних. Молімося до 

Господа, нашого Спасителя, щоб Він упокоїв душі жертв пандемії коронавірусу: “У 

місці світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, звідки втекли біль, печаль і 
зітхання” (Чин Панахиди).  

Своєю молитовною увагою не обділяймо сім’ї тих, хто страждає та всіх хворих на цю 

недугу коронавірусу. Пам’ятаймо, молімося і будьмо вдячними всім, хто продовжує 

служити найбільш потребуючим. Підтримуймо їх словом, і головно, своїми 

молитвами.  

Нехай пам’ять тих, хто відійшов до вічності внаслідок пандемії буде вічною!  

Вічная Пам’ять!  

+Борис  

Архиєпископ Філадельфійський  

Митрополит Української Католицької Церкви у США  

+Павло  

Єпископ Стемфордської єпархії  

+Венедикт  

Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая  

+Богдан  

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата  

+Андрій  

Єпископ-Помічник Філадельфійський  









Since the in-person youth Lock-In Retreat originally planned for March 6-7 of 

this year at the Pokrova Ukrainian Catholic Church in Parma, OH has been can-

celed due to the current pandemic, the Eparchial Youth Committee is organizing a 

virtual Lock-In Retreat via Zoom titled “Hope of the Resurrection” for our young 

people on Sunday, March 7th (Sunday of the Veneration of the Holy Cross) be-

tween 1 and 3 pm.  

The encounter will be led by our eparch, Bishop Bohdan J. Danylo together with 

the members of the Eparchial Youth Committee (EYC). The call is also open to all 

clergymen of St. Josaphat Eparchy. Please see the flyer for more information on 

the event. Therefore, if any youth in our eparchy would like to participate in the 

Zoom call, you are kindly requested to send an e-mail to Deacon Myron Spak, an 

Eparchial Youth Committee member and the coordinator of the Lock-In Retreat, 

at mjspak@verizon.net and let him know the young person’s full name, age, the 

parish he or she belongs to with the city and state, and the e-mail address that he 

or she would like to receive the instructions for the Zoom call at. The deadline to 

send all the information in is March 3, 2021. Thank you very much  

https://stjosaphateparchy.us8.list-manage.com/track/click?u=d92608631fd7ee286db4c508a&id=3c5408f4fb&e=01036575c8
mailto:mjspak@verizon.net

