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.DIRECTORY:

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma

Parish Office:

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor

727– 576 - 1001

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

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

DIVINE LITURGY SCHEDULE:

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

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

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

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.)
MONDAY, May 23

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: Acts 16:16-34
Gospel: J ohn 9:1-38
Next Week’s Readings:
Epistle: Acts 20:16-18, 28-38

Gospel: J ohn 17:1-13

No service
TUESDAY, May 24
8:30 AM † Konstantyn, Oksana, Mychaylo, Olha, Serhij by Czychkewycz Family
WEDNESDAY, May 25 The Third Finding of the Precious Head of the Holy and

Glorious Prophet, Forerunner and Baptizer of Our Lord, John. Passing into
Eternal Life (1951) of Blessed Mykola (Nicholas) Tsehelsky, Priest and Martyr.
Note: Following the Litur gy, the Shr oud is r emoved fr om the altar and taken to its
usual place.
7:00 PM ASCENSION OF OUR LORD Vigil Divine Liturgy
† Anna Kurylak - Slobodian by Elaine Slobodian
THURSDAY, May 26 THURSDAY OF THE ASCENSION OF OUR LORD, GOD

AND SAVIOR JESUS CHRIST. Note: Holy day of obligation.
9:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan

FRIDAY, May 27
8:30 AM Intention of Marilyn Clarke by M. Clar ke
SATURDAY, May 28
8:30 AM Health and Blessing for Bishop Gregory Parker by Mar y Soltis

Seventh Sunday of Pascha
Holy Fathers of the First Ecumenical Council of Nicaea (325 AD).
SUNDAY, May 29

8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan (Eng.)
10:00 AM † Msgr. Jaroslaw Fedick by Sonia Storoshenko (Ukr.)
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

Вознесіння
Протягом 40 днів після Воскресіння Христос являвся Своїм учням, утверджуючи їх у вірі, а тоді вознісся на небо і
возсів праворуч Отця: «І Він вивів їх аж до Витанії і, знявши руки Свої, благословив їх. Він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися Йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим» (Лк. 24, 50-52; пор. Мр. 16, 19). У Вознесінні Христос підніс відновлену людську природу до божественної
слави. Літургійні стихири празника Вознесіння оспівують відкриті «двері до неба», коли Христос увіходить
«усередину неба», де Його вітають із трепетом ангельські сили. Він підноситься «на хмарах» понад херувимами й
«вище» від неба. Як Богові Йому належить «місце» праворуч Отця. Вознесіння в Божому задумі є передумовою Зіслання
Святого Духа: «Ліпше для вас, щоб Я відійшов. Бо коли не відійду, то Утішитель до вас не зійде» (Йо. 16, 7). Христос возноситься до Отця «задля нас, людей, і нашого ради спасіння» (Символ віри). «В домі Отця Мого багато жител. Коли б не так, то
Я сказав би вам; іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до Себе візьму, щоб і
ви були там, де Я» (Йо. 14, 2). Як Христос вознісся у славі, так у славі й прийде.

————————————————————————————————————————————————-

The Ascension
During the forty days after His Resurrection, Christ appeared to his disciples, confirming them in faith. He then ascended into heaven
and was seated at the right hand of the Father: “He led them out as far as Bethany, and, lifting up his hands, he blessed them. While he
was blessing them, he withdrew from them and was carried up into heaven. And they worshiped him, and returned to Jerusalem with
great joy” (Lk. 24:50-52; see Mk. 16:19).
In his Ascension, Christ raised renewed human nature to divine glory. The liturgical stichera of the Ascension feast sings of the open
“doors to heaven” and how Christs enters “into heaven,” where he is greeted by angelic powers in fear and trepidation. He is lifted up
“upon the clouds,” above the cherubim and “higher” than heaven. As God, to him belongs a “place” at the right of the Father.
In God’s plan, the Ascension is the condition for the descent of the Holy Spirit: “It is to your advantage that I go away, for if I do not
go away, the Advocate will not come to you” (Jn. 16:7). Christ ascends to the Father “for us men and for our salvation” (Symbol of
Faith). “In my Father’s house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for
you:? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that were I am, there you may be also” (Jn. 14:2-3). Just as Christ ascended in glory, so in glory he will also return again.

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ
В суботу 21-го травня 2022р. наша парафіяльна спільнота отримала нового члена. Lilian Ivy Burke, дочка Dakota C.
Burke та Dorota Horbal, одержала Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, Миропомазання і Пресвяту
Євхаристію). Нехай Господь благословить новоохрещену на многая літа!
WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED!
On Saturday, May 21, 2022, we received a new member into our Church community. Lilian Ivy Burke, infant daughter of Dakota
C. Burke & Dorota Horbal, received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation & Holy Eucharist). M ay
God bless and be with Lilian Ivy to guide and protect her throughout her life. Mnohaya Lita!

КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: Сьогодні, в неділю 22 травня після другої літургії.
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 support 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!
Collections: May 13, 2022
1st D. Liturgy - $313.00 2nd D. Liturgy - $777.00
Special Donation - $800.00 Building Fund - $10.00
Candles: - $48.00 Diocesan Off. - $67.00 Total: $2,015.00
May God bless and reward your generosity you show to Him and this
Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

СКАРБИНКА МУДРОСТІ
Я дякую Всевишньому за те, що мене били в тюрмах і на
волі! Дякую Йому за те, що мене били, а не величали раби!
(Патріарх Йосиф Сліпий).

LITURGY INTENTIONS
Father Bohdan is accepting your intentions for this year.

Глава УГКЦ у 86-й день війни: «Молімося разом за припинення цієї війни і за мир у нашій Батьківщині»

«На сході України йдуть сильні бої. Ворог атакує, намагається штурмувати наші міста, зокрема на
Луганщині. Жорстокі бої ідуть на сході Харківської області, на Донеччині. Південь України з одного боку борониться, а з іншого – зазнає сильних обстрілів від окупантів, які намагаються втриматися на березі Чорного та Азовського морів», – зазначив Предстоятель УГКЦ.
Ворог знову обстрілює наші міста і села, підкреслює Глава Церкви, на російському прикордонні
Чернігівської та Сумської областей, а також на Харківщині. Можна тільки собі уявити, каже він, драму
тих людей, які були змушені покинути домівки, потім повернулися назад, знайшли свій будинок вцілілим, уже тішилися відновленням мирного життя – і тут знову вже з російської території по цих домівках
б’ють снаряди, падають авіабомби, гинуть люди. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна
перемагає свого ворога. Україна показує всьому світові геройства звичайних людей.
«Ми знаємо, що наш народ переживає трагічні часи… Але саме сила духу синів і дочок нашого народу
та нашого війська перетворює ці часи трагічні на часи героїчні. Справді, війна народжує нових героїв
України, героїв любові до Батьківщини, до Бога і до ближнього», – переконаний Отець і Глава УГКЦ.
Сьогодні Блаженніший Святослав роздумував над останнім із діл милосердя для душі – за живих і
померлих молитися. На його переконання, це діло милосердя є насправді одним із найважливіших, бо

без нього всі інші діла людини втрачають християнський зміст.
В сучасному світі, каже Глава Церкви, ми, можливо, уповні не відчуваємо сили і вартості молитви…
Ми краще розуміємо якісь безпосередні вчинки, що становлять предмет соціального зацікавлення,
психологічної уваги до людини. Проте душа і тіло без духа Божого слабнуть і не можуть нічого доброго
чинити.

«Молитва – одне з основних діл милосердя, яке не тільки допомагає, а й рятує людину, надає сенсу її
земному життю, відкриває їй обійми Небесного Отця. Ділом милосердя слугує молитва заступництва.
Коли ми, як Церква, Тіло нашого Господа, у молитві заступаємося перед Небесним Отцем за наших
живих чи померлих братів і сестер у потребі, то молимося разом з Ісусом Христом, Главою того Тіла. І
Він у Дусі Святому молиться разом із нами, молиться в нас і за нас до свого Небесного Отця, як про це
каже св. Августин»,– наголошує Глава Церкви.
«Дякуємо братам і сестрам із католицької Польщі, які моляться і допомагають Україні. Ми бачили ті
кадри, як поляки в центрі Варшави, на тротуарах, навколішки, з вервицею в руках, стояли в молитві.
Щира подяка всім, хто сьогодні підтримує Україну і виявляє свою солідарність із нашим народом».
«Боже, благослови Україну! Боже, благослови українське військо! Боже, прийми у свої обійми
невинних жертв цієї війни, які відійшли вже з цього земного життя! Боже, благослови всіх тих, які є

жертвами цієї війни, і даруй Україні перемогу!» – просить духовний лідер українців.
Департамент інформації УГКЦ

From the Head of the UGCC on the 85th day of the war: Today the whole world sees the true
will of Ukraine – to be a free, independent state.

The Primate noted that air strikes continue in different parts of Ukraine: Odesa, Dnipropetrovsk and
Mykolayiv, which would like to live a peaceful life.
“We especially pray for Mariupol, for those people who still need attention of the world community
there. We pray for all those who are in the occupied Kherson, Melitopol and Berdyansk, in all cities
and villages, which were cut off by the invaders from the body of Ukraine, the Ukrainian people”,
said the Head of the UGCC.
We want to help all those who have suffered from this war, including those who have been forcibly
displaced, those who have been away from home, and those who have been wounded. We pray for
our soldiers who have been taken prisoners by the enemy.
But despite everything, he emphasizes, Ukraine is fighting, Ukraine is winning. “And today the whole
world sees the real will of Ukraine - to be a free, independent state”, the spiritual leader emphasizes.
On this day, His Beatitude Sviatoslav reflected on another work of mercy toward our neighbor – to
forgive offenses.
Any kind of evil, especially unjust one, affects us, says the Head of the Church, but the work of mercy teaches us to overcome evil with love. The work of mercy tells us that the Lord, who loves a man,
ignores man's attitude toward Him. God's love is greater than sins and insults that a man can inflict

on Him.
“God's love heals our sins, our hatred, the spiritual leader teaches. – When a person sins, insults
the Lord, she hurts herself first. And God's mercy, on the contrary, saves her. When we treat our
neighbors the same way the Lord treats us, we reveal His presence among us”.
To forgive offenses, says His Beatitude Sviatoslav, especially in personal relationships, means to
overcome evil that another person could cause me. For it often happens that someone insulted me,
but did not notice it. And the insult I carry in my heart to my neighbor oppresses me.
“Thus, when I forgive offenses, I throw inner evil out of my own heart and offenses do not hurt me
anymore. Moreover, by forgiving with our love, we destroy evil and sin. Therefore, let us not allow
our insults destroy us from within. May our offenses disappear with the power of God's love that we
can pass on to others,” the spiritual leader urged.
The UGCC Department for Information

May 6, 2022
75/22 O
Dear Brothers & Sisters,
Christ is Risen!
Starting on the feast of the Ascension May 26th to Pentecost, June 5th we will once again pray that the Lord
might renew our life through the Holy Spirit. Throughout these ten Mission Days let us pray for our own parish,
mission parishes in St. Josaphat Eparchy and our beloved Church in Ukraine. This year we especially pray for the
ceasefire and peace in Ukraine.
Once again, we are called upon to discover and understand anew that our parish communities and families are
missionary in nature. As a sign of unity with the entire Church the Synod of Ukrainian Catholic Bishops is asking
us to help with collection for the UGCC Mission Fund.
The fund collected in our parishes throughout St. Josaphat Eparchy will support pastoral ministry for our faithful in Eastern Ukraine, Kazakhstan, Siberia and places where we do not have established church structures.
In addition, a portion of these funds will be designated for our own mission activities within our Eparchy in Tennessee, Georgia, North Carolina and to establish mission parishes in South Carolina and Kentucky.
By supporting the Missionary Fund, we support our own mission activities in our Eparchy. Thank you again for
your goodness and generosity! Please remember the Eparchy in your prayers during the Mission Days, together
with our clergy, young people and me.

You are in my prayers! Sincerely yours in Christ,

+Bohdan J. Danylo
Bishop of St. Josaphat Eparchy

75/22 O

6 травня, 2022 р.Б.

Дорогі брати і сестри,
Христос Воскрес!
З початком свята Вознесіння, 26-го травня до П'ятидесятниці, 5-го червня, разом з усією
парафіяльною громадою ми ще раз молитимемося, щоб Господь оновив наше життя в
Бозі, по милості і заступництва Святого Духа. Протягом цих десяти місійних днів давайте
молитися за нашу власну парафію, за місійні парафії в нашій Єпархії святого Йосафата, та
нашу Церкву в Україні! Цього року ми особливо молимось за припинення вогню і мир в
Україні.
Як ви знаєте, Папа Франциск закликав до особливого збору у всіх католицьких Церквах
Європи на підтримку страждаючого народу в Україні. Як знак єдності з усією Церквою Синод українських католицьких єпископів просить нас допомогти зі збіркою для Місійного
Фонду УГКЦ.
Фонд, зібраний в наших парафіях Єпархії святого Йосафата, буде підтримувати пастирське
служіння для наших вірних в Східній Україні, Казахстані, Сибіру і місцях, де ми не маємо
церковних структур.
Крім того, частина цих коштів буде призначена для нашої власної місійної діяльності в
нашій Єпархії в Теннессі, Північній Кароліні і започаткувати парафії-місії в Південній Кароліні і Кентуккі.
Таким чином, підтримуючи місійний фонд - ми підтримуємо нашу власну місійну діяльність на території Єпархії. Ще раз спасибі за вашу доброту і щедрість! Будь ласка, пам'ятайте єпархію в ваших молитвах під час цих місійних днів, разом з нашими священиками, молоддю та мною.
Молюся за Вас! Ваш у Христі,

+ Богдан Данило
Владика Святого Йосафата

