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Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього
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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 PreBaptism 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.

3rd Sunday of Lent (Mid-Lent)
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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

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 8 - Second Sunday of Lent
8:30 AM
Health & Blessings for All Parishioners by Fr. Bohdan (Eng.)
10:00 AM Liturgy of St. Basil the Great.
† Anastazia Kedulicova - 17th Ann. by Sonya Storoshenko (Ukr.)

MONDAY, March 9 - The Holy Forty Martyrs of Sebaste (321-23).
No Service in Church
TUESDAY, March 10
8:30 AM Health & Blessings for Oleh Sohnazky by Iryna & Ihor Karavan
WEDNESDAY, March 11
6:00 PM Хресна Дорога / Stations of the Cross
THURSDAY, March 12
8:30 AM † Anastasia Pelz - 1st. Ann. by Fr. Bohdan
FRIDAY, March 13
8:30 AM Liturgy of the Presanctified Gifts / Літургія наперед Освячених
Дарів

SATURDAY, March 14 Third Saturday of Lent—an All Souls Saturday
8:30 AM † Sofia Boznewycz by Roman Boznewycz- Sorokousty
Note: Panakhyda is celebrated following the Ambon Prayer.

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

SUNDAY, March 15 - 3rd Sunday of Lent (Mid-Lent)
Veneration of the Holy Cross of Our Lord Jesus Christ.
8:30 AM
Health & Blessings for All Parishioners by Fr. Bohdan (Eng.)
10:00 AM Liturgy of St. Basil the Great.
† Vera Pestyk by Maria Flynn (Ukr.)

Ієромонах Хрестовоздвиженського монастиря в Шевтоні (Бельгія) Симон НОЕЛЬ
РОЗДУМИ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Піст – це час духовного очищення і оновлення. Його мета – допомогти нам
навчитися простоті; умалитися; віднайти смиренність, дитинність; стати убогими
із сокрушенним серцем, здатними знову і знову переживати зворушення від
почутого слова Божого, такими, що приймають рану, якої завдає любов Отця,
явлена у Христі, особливо у таїні Євхаристії – вершині та джерелі християнського
життя.
Нам потрібно думати, перш за все, про інших людей, робити більше добрих
справ, бути добрішими. Це очистить нас, переможе ту атмосферу егоїзму, в яку ми
так часто занурені у повсякденному житті. Ці добрі вчинки проллють на наші
рани цілющий бальзам Божественної ніжності та благодаті.
У будь-якій формі піст є покликом до глибшого усвідомлення і визнання
того, як часто ми не здатні віддати перевагу Богові перед усім іншим, наскільки
часто ми обираємо свої звички, вподобання і всякого роду жадання замість щирої
любові до слави Божої. Піст потрібний для того, аби посіяти у глибині нашого
єства істинну жагу Бога. Наші релігійні бажання часто бувають поверховими,
швидкоплинними, занадто пов’язаними з емоціями. Нам слід знайти у своєму
серці камінь, скелю, з якої тече жива вода – ту «западину», яка зможе стати
джерелом глибини та вірності. Тому не забуваймо: якщо Піст не супроводжується
читанням Слова Божого, милосердям до людей та молитвою, він породжує тільки
гординю.
Сподіваюся, що Піст стане для нас доброю нагодою відновити особисте і
сокровенне спілкування з Богом, доклавши усіх зусиль для того, аби воно стало
глибшим і повнішим.
«Дивіться, не творіть милостині вашої перед людьми…, інакше не буде вам
нагороди від Отця Небесного». У всіх наших вчинках, у милосерді до людей, у
самозреченні й молитві єдино важливою є увага до Бога-Творця і через Нього – до
творіння. Зрештою, чи не це є істинною метою всілякої пісної аскези? Нагородою,
обіцяною Христом у випадку, якщо ми проживемо Піст в такому дусі, про який
Він говорить, стануть саме ті близькі стосунки з Отцем, що були таїною усього
Ісусового життя. Це дивовижна нагорода. І вона спонукає нас залишити усе й
зосередитися на тому, що «єдине є на потребу». Цю коштовність ніхто не зможе у
нас відібрати; і серце, звернене до Бога, буде там, де його скарб - тобто в славі
Отця, явленій у людському житті, у житті всиновлених чад Божих, славі, що
виповнила все наше єство у життя.
Тож єдине, чого мені хочеться вам побажати: доброго Посту!
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ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

ОГОЛОШЕННЯ
8-го березня 2020
Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення!
Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість
для нашої парафії.

ДЯКУЄМО!
Дякуємо пані їмості Ірині Бадяк за офіру
скатертин на столи в малій парафіяльній залі.
Дякуємо всім нашим паням, які так гарно
відгукнулись на наше прохання і зварили та
принесли свої улюблені зупи минулої неділі, та
всім тим, хто приготував залю. Нехай Господь всіх
благословить!

ПАРАФІЯЛЬНІ СХОДИНИ – НЕДІЛЯ 15
БЕРЕЗНЯ
Чи видно з моєї поведінки, що я християнин?
Чи готовий я почати розмову з незнайомцями
про Бога та мою віру? Що ми можемо
зробити, щоб підтримати ріст нашої парафії?
Це питання, які ми щодня ставимо перед
собою як християнами!
Під час Великого Посту єпархія Святого Йосафата
заохочує нас зустрітися і «наважитися подумати», що ми
як парафіяни можемо зробити, щоб краще виконати місію
як Церква.
Будь ласка, приєднуйтесь до нас 15 березня одразу
після 2-ї Божественної Літургії парафія проведе
сходини / собор. Темою будуть еміграція, міграція,
поселення та єдність Церкви.
Мета - обговорити шляхи пожвавлення наших
парафіяльних громад за допомогою євангелізаційних та
просвітницьких ініціатив. Відповіді на наші питання чи
пропозиції будуть розглянуті на Патріаршому Соборі у
Львові, Україна, у серпні 2020 року.
Як нагадує нам Св. Ап. Іван 15: 5: “Я є лоза, а ви —
галуззя. Той, хто перебуває в Мені, а Я в ньому, дає
врожай багатий. А без Мене ви не зможете нічого вдіяти.”

ПІСНИЙ ОБІД - ЗУПУ будемо мати 22 березня
після другої Літургії.
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ІМПРЕЗОВИЙ КОМІТЕТ
На прохання наших парафін ми
плануємо створити
Парафіяльний
Імпрезовий Комітет, завданням якого
було б влаштовувати різного роду
забави та вечорниці в нашій парафії.
Зацікавлених просимо прийти на
сходини в неділю 29 березня по другій Службі Божій.
СОРОКОУСТИ

Кожної суботи під час Великого Посту ми
молимося за душі спочилих у Бозі. Якщо ви
хотіли б подати на Сорокоусти список імен
усопших з ваших родин, щоб їх священик згадав
в поминальному богослужінні, будь ласка візьміть
конверт, який знаходиться в коробці для річних пожертв,
датований 9 лютим, і впишіть там імена померлих.

ОФІРА - СВЯЩЕНИЧІ РИЗИ ТА ОБРУСИ ДЛЯ
ПАРАФІЇ
Отець Богдан кілька місяців тому замовив
в Україні два комплекти обрусів для
вівтаря, а також один
комплект
священичих риз для нашої парафії.
Якщо б хтось з наших парафіян мав
бажання оплатити вартість бодай одного
комплекту обрусів чи священичих риз,
тим самим зробити офіру для парафії в пам’ять ваших
родичів чи з нагоди інших подій, ми були б дуже вдячні.
Нехай Господь благословить.
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ Отець Богдан приймає на цей рік.

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

ANNOUNCEMENTS – MARCH 8, 2020
Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our
parish. Our Lord will reward you immensely.
THANK YOU!
We warmly thank pani imost Iryns Badiak for
donation of tablecloths for small parish hall and all of
our parishioners who responded so well to our
request and brought their favorite Lenten Soup last
Sunday and set up Hall. May the Lord bless ALL of
you!
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PARISH MEETING MARCH 15
Is it evident from my behavior that I am a
Christian? Am I willing to begin a conversation
with strangers about God and my faith? What
can we do to help support the growth of our parish? These are
the questions we are charged with every day as Christians!
During Great Lent we are asked by our eparchy to meet and
“dare to dream” what might be possible to better fulfill our
mission as the Church.
Please join us on March 15th immediately following the
10am Divine Liturgy for a church meeting/sobor. The theme
will be Emigration, Migration, Settlement and the Unity of
the Church. The goal is to discuss ways to revitalize our
parish communities through evangelization and outreach
initiatives. Responses will be shared at the Patriarchal Sobor in
Lviv, Ukraine in August 2020.
As John 15:5 reminds us, “I am the vine; you are the branches.
If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.
Apart from me, you can do nothing.”
LENTEN LUNCHES, SUNDAY, MARCH 22.
Following 10 AM Liturgy.

“ Fill your hearts and your soup bowl!”
COMMEMORATION OF THE DECEASED: SOROKOUSTY
On Saturdays during the Great Fast (Lent), we pray for all those
who have fallen asleep in the Lord.
If you would like to request that your departed loved ones be
remembered by name during the services, special envelopes are
available on the table in the vestibule. If you had already given the names last
year, there is no need to write all the names on the envelope since we have
the lists from last year. If all the names are the same, please print “SAME AS
LAST YEAR” and add any additional names you wish. Please print your
name at the bottom of the envelope. You may drop the envelopes in the
collection basket or bring them to the rectory office.

NEW VESTMENTS & ALTAR LINENS FOR OUR PARISH
Couple month ago, Fr. Bohdan ordered one set of
vestments and two sets of altar linens in Ukraine. This
vestment and the altar linens now delivered to us and
they are for use in our Church.
If you may be interested in sponsoring a set of
vestments in memory of a loved one or for another
occasion, please contact Father Bohdan. We will appreciate your
donation.

SAFE ENVIRONMENT NOTICE
Please, be advised that any instance of sexual abuse by a cleric,
lay employee or lay volunteer within the boundaries of our
parish should be immediately reported to the local police
department, child protection services of the county, the pastor
of the parish and the Chancery of St. Josaphat Eparchy. A
sexual abuse report form is available in the church’s vestibule
and/or the parish office in English and Ukrainian. The bishop
can be reached at the Chancery at 440-888-1522 or by writing
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to: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic
Eparchy of St. Josaphat in Parma, P.O. Box 347180, Parma
OH 44134. You may also file a report with Ms. Marika
Zaliszczuk, Victim Assistance Coordinator of St. Josaphat
Eparchy (412-215-5372). For more information on St.
Josaphat Eparchy’s safe environment policy and procedures
and other pertinent info, please, log onto: http://
stjosaphateparchy.com/safe-environment/.

Sunday collections: March 1, 2020:
1st. D. Liturgy: $ 569.00
2nd. D. Liturgy: $771.00
Kitchen - $ 56.00 from February 23
Building Fund - $429.00
Candles: $ 79.00
Property Taxes Donations - $ 30.00
Special Donations - $100.00
Support Eastern Churches - $20.00
Lenten Soup - $462.00
Membership - $25.00
Duplex Rent - $ 3,150.00
Total: $5, 691. 00
Many thanks and may God reward for generosity!

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ!

Дякуємо!
Богданні Кульбі та Віктору
Радзібаба
за щедру офіру в розмірі
$ 100. 00 на обруси для вівтара.
Нехай Господь благословить
жертводавців!

