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Fifth Sunday of Pascha - of the Samaritan Woman
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Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma

Parish Office:
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e-mail: bbarytskyy@gmail.com
Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:
Irene Popovich

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:
216-269-6829

DIVINE LITURGY SCHEDULE:

Parish Office e-mail:

bbarytskyy@gmail.com

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

Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

Please check weekly bulletin

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK

Confessions:
Confession - 15 minutes
before the Liturgy or by
request
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.

SUNDAY, May 15 Fifth Sunday of Pascha - of the Samaritan Woman
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan (Eng.)
10:00 AM † Anna Danylyshyn by Olha Dinkov (Ukr.)
MONDAY, May 16
8:30 AM † Friends & Relatives of Suzin Family by Yolande Suzin
TUESDAY, May 17
8:30 AM † Deceased Family by Lucinda & Roman Kwit
WEDNESDAY, May 18 Leave-taking of Mid-Pentecost
7:00 PM Молебен до Богородиці / Moleben to the Mother of God - (May Devotions)
THURSDAY, May 19
8:30 AM † Orest Halan, полковник УПА & Myroslawa, медсестра УПА by Orest Dudiak

FRIDAY, May 20
8:30 AM Intention of Marilyn Clarke by M. Clar ke
SATURDAY, May 21 The Holy Great Rulers Constantine (337) and Helen (330), Equals to the

This Week’s Readings

Apostles.

8:30 AM Health and Blessing for Oksana & Mychaylo by Stefania David

Epistle: Act 11:19-26, 29-30

Gospel: J ohn 4:5-42
Next Week’s Readings:

Epistle: Acts 16:16-34
Gospel: J ohn 9:1-38

SUNDAY, May 22 Sixth Sunday of Pascha - of the Man Born Blind
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan (Eng.)
10:00 AM † Stefan Rywak by Ukr ainian - American Association (Ukr.)
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

Неділя Самарянки
П`ята неділя після Великодня має назву неділі Самарянки. В євангелії ми чуємо розповідь, як Христос, втомлений дорогою, сів перепочити біля криниці Якова. Якраз у той час до криниці, по воду прийшла звичайна, проста жінка.
Напевно, це вона робила щодня.
Між Христом і жінкою відбувається розмова, після якої вона зрозуміла, що бачила Месію- Христа, Того, про якого
говорили пророки і на якого очікували не одну тисячу років.
Незвичайна зустріч Христа, Сина Божого, з жінкою - самарянкою відбулась на звичайному місці, не серед пишних палат, не в храмі, не в осяянні золота, а біля криниці при дорозі. Христос серед численного натовпу людей, які за ним ходили, вибрав саме її, жінку- самарянку яка, по- людськи говорячи, не була достойна такої уваги через свій спосіб життя.
Божі дороги не є людськими дорогами, Божі плани не є людськими планами. Це є важливий урок і для нас. Ми
зустрічаємо живого Бога-Христа подібно, як ця жінка в нашому щоденному житті і не тільки в храмі, не тільки в неділю і свята, але будь-де.
Христос бажає цієї зустрічі. Він каже: "Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені і я заспокою вас, навчіться від мене,
бо я лагідний і смиренний серцем." Самарянка в особі Христа пізнала Месію, бо мала просте і щире серце, відкрите до
слухання правди. Запитаймо себе, яке є наше серце? Чи ми готові до цієї зустрічі з Богом? Чи ми готові слухати Його
слова і виконувати Його волю?
Відкриймо наше серце на діалог з Богом, зачерпнімо тої животворної води, яка струменіє в життя вічне, і дякуймо Богові за цю велику ласку, ласку нашого спасіння, яку Бог дає кожному, хто приходить до Нього - джерела життя.

ДЯКУЄМО!
Сердечно дякуємо парафіянам, організаторам, волонтерам та всім гостям, хто взяв участь та
причинився до успішного проведення Благодійної Української Вечері, що відбулася 6 травня
в п’ятницю в парафіяльному залі. Завдяки вам було було зібрано $15, 215.31 на медичні
потреби для України. Також продано футболок з українською символікою на суму $948.00
Нехай Господь благословить кожного, хто працював у кухні, готував вечерю, приносив
печиво, продавав квитки та в барі, доставляв продукти, декорував зал і так далі. Україна в
нас єдина!
МАЇВКА - МІСЯЦЬ ВЕРВИЦІ
Протягом місяця травня ми в нашій святині молимось за Україну та молитовно вшановуємо Пречисту Богородицю, під
опіку якої наш народ був відданий ще тисячу років тому і посвяту якій Святійший Отець відновив нещодавно. Особливо
тепер в часі війни в Україні спішімо до небесної покровительки. Кожної середи служиться молебен о 7-ій годині
вечора.
РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ: В традиції нашої Церкви клякання символізує покуту та покаяння. Тому-то в часі
посту ми багато клякали та били поклони. Великдень – це час радості з воскреслим Ісусом, тому Свята Церква навчає нас
не клякати у дні від Воскресіння до Зіслання Святого Духа.
ДЯКУЄМО Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму.
Нехай Бог благословить Вас!
Збір коштів!
Будьте єдині з Україною! Допоможіть нам зібрати більше коштів для підтримки гуманітарних місій. Ми продаємо
рюкзаки та футболки (по 20$) та дворові таблички (15$), які можна придбати в парафіяльній залі. Дякуємо за те, що ви є
єдині з Україною! Дякуємо Андрію та Ліні Сливка за їх пожертвування! Також можна купити номерні знаки до авта з
українською символікою.
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.
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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.

Sunday of the Samaritan Woman
he fifth Sunday of Pascha is observed in our tradition as the Sunday of the Samaritan Woman. On this day we
commemorate the encounter of Jesus with a Samaritan woman at Jacob’s well. The biblical story of this event and the
dialogue between Jesus and the woman is found in the Gospel according to St. John.
During their exchange Jesus offered the Samaritan woman living water that would forever quench her thirst. This
simple and sinful woman accepted the precious gift offered her and came to believe that Jesus was the Christ, the Son of
God who was to come. She left her jar at the well and ran to the city, to tell others about her encounter with Jesus. Because
of her testimony, many people came to the well to see this possible Messiah. After listening to Jesus they came to believe
in him.
Like that Samaritan women, all of us Christians, must bring others to Christ. We are called to strive to live out our lives
according to the teachings of the Gospel, so that not only by our words, but mainly by our example of life, others may
come to know Christ and His Gospel. We are called to share with the world this fountain of living water, which is Christ,
and help to quench the thirst of the world.
THANK YOU!
We truly thank the parishioners, organizers, volunteers and all the guests who took part and
contributed to the successful Ukrainian Charity Dinner, which took place on Friday, May 6, in the
parish hall. Thanks to you, $ 15,215.31 was raised for medical needs for Ukraine. T-shirts with
Ukrainian symbols worth $ 948.00 were also sold. May God bless everyone who worked in the
kitchen, cooked dinner, brought desserts, sold tickets, delivered groceries, decorated the hall and so
on. Ukraine is our one and only!
MAY DEVOTIONS
May is a month dedicated to our Blessed Virgin Mary. We should all honor her during this month by praying the rosary, placing
flowers before her icon or statue and praying to her especially during this time of war in Ukraine. In our church, the Molebe n
service will be prayed each Wednesday at 7:00pm throughout the month of May.
THANK YOU! Catherine Chrzanovski and Melinda Nene for their wor k in the weekly cleaning of our chur ch. " Sanctify
those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God bless you!
MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE! We ar e extr emely gr ateful for your gener ous donations and suppor t in
helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We will continue receiving monetary donations at our parish or
through our parish website: https://www.epiphanyukrch.com/
May God bless you all!
LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is accepting your intentions for Divine Litur gy on this year .
FUNDRAISER! Stand United with Ukr aine! Help us to r aise mor e funds to suppor t humanitar ian effor ts. We ar e selling
backpacks and t-shirts ($20 each) yard signs ($15 each) & license plates ($20) 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 & Lena Slywka for
donating them!
UKRAINIAN KIDS ART IN SARASOTA Chasen Galleries II, Westfield Southgate Mall , 3501 S. Tamiami Trail, Sarasota, FL 34239
Opening: April 30, 2022 at 6:00 p.m. and May 1, 2022 at 1:00 p.m. Runs until May 21.

Exhibition of art works by Ukrainian kids from Ukraine, as well as
Ukrainian refugee kids now in Poland. These paintings express hope and
Collections: May 8, 2022
sorrow, magic and reality.
1st D. Liturgy - $452.00 2nd D. Liturgy - $744.00
Visitors will be able to donate and will receive a print as a gift. Donations
will support the kid authors and their schools. Donations will be directed to
Special Donation - $300.00 Building Fund - $10.00
the uakids.today project in Ukraine, and schools hosting Ukrainian children
Candles: - $74.00 Total: $1,580.00
May God bless and reward your generosity you show to Him and this in Poland, and from there they will be distributed to the children themselves.
Please join us in supporting Ukrainian children. Your attendance and your
Parish!
support builds bridges for these children. They are the future. Great thanks
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
to Andrew Chasen and Josef Batko for graciously donating the gallery
TESTAMENT!
space.

Десять думок Блаженнішого Святослава про силу духу, молитву та довіру Богові у час війни.
1. Ми ніколи не зможемо вистояти, якщо не будемо боротися як народ, як єдина
велика сила. Це розуміють і наші військові. Вони розуміють, що не тільки вони
власними зусиллями захищають Україну, а й що на її захист став весь багатомільйонний народ. Тому ми непереможні.
2. Ми, як християни, поповнюємо наші духовні і моральні сили в молитві, бо
вона єднає нас з джерелом усього – з воскреслим Христом.
3. Ми відчуваємо, що протистоїмо ворогові як народ, який бореться за добро,
тому що сила добра в нас діє. Добро і правда мають свою силу. Ми вповні не можемо пояснити, у чому полягає сила добра і в чому полягає сила правди. Кажуть, що добро треба чинити, а правду треба свідчити.
Правди не треба захищати чи пояснювати, вона має власну силу, яка усуває зло так, як-от світло усуває темряву.
4. Якщо, доклавши зусиль, правильно керувати своєю емоцією гніву, ненависті, її можна перетворити на
чесноту мужності. А мужність – це та сила, яка вчить перемагати. Проте мужнім є не той, хто піддається
емоції ненависті і потім легкодушно кидається на ворога, необдумано підставляє своє життя і життя всіх
інших на небезпеку, ні. Мужність – це дуже важлива чеснота, яка полягає в тому, що людина має силу, щоб
адекватно, мудро протистояти злому у відповідних обставинах, шукаючи найкращий спосіб, як це зробити.
5. Ми можемо багато нарікати на зло, однак зробімо один-два-три добрі вчинки і побачимо, що ми зможемо
його подолати.
6. Просімо, щоб Божа мудрість, яка завжди була основою життя нашої Церкви і нашого народу, стала основою,
силою нашої стійкості, щоб Божа мудрість запанувала над людським безумством, щоб Бог миру, на якого
ми
спираємося, дав нам можливість захистити цей мир, на нього надіючись, щоб ми не захиталися. Перед
світанком,
каже псалом, Господь Бог поблагословить нас, допоможе нам.
7. Коли наші військові знають, що за них молиться цілий народ, вони стають сильнішими. Вони отримують
внутрішню силу, про яку досі не знали.
8. Це дуже цікава дійсність – що розділене добро завжди збільшується. Розділене щастя чи радість помножуються, а розділене горе зменшується.
9. В молитві ми відновлюємо свої сили. В молитві ми стаємо кращими, отримуємо, можливо, якісь
внутрішні нові сили, які дають нам можливість не заламитися, не захитатися, не вичерпатися в таких непростих обставинах.
10. Ми, можливо, ще не можемо збагнути цілісності Божого задуму про Україну. Але я переконаний, що
навіть серед тієї великої трагедії щось у всьому світі починає змінюватися, щось у всьому світі народжується. Так, можливо, за народження цього нового ми платимо дуже високу ціну. Але те, що відбувається в
Україні, торкнеться певним чином усього людства. Тому не вірмо пустопорожнім передбаченням, які баналізують Божий задум, а довірмося Богові і справді намагаймося чинити добро в тих обставинах, у яких
ми перебуваємо. Ми розуміємо, що сьогодні нашим спільним завданням, природним правом і святим
обов’язком є боронити свою країну. Робімо це!
Підготувала Христина Нищей,
Департамент інформації УГКЦ

