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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 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. 

Seventh Sunday of Pascha   May 29, 2022 

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. Cantor:   

                   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 
 Please check weekly bulletin   

 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, May 29     Seventh Sunday of Pascha  
Holy Fathers of the First Ecumenical Council of Nicaea (325 AD).  
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan  (Eng.) 

10:00 AM   † Msgr. Jaroslaw Fedick by Sonia Storoshenko  (Ukr.)  

 

MONDAY, May 30  Civil Holiday: Memorial Day  

8:30 AM   † Deceased American - Ukrainian Veterans by Fr . Bohdan 
 

TUESDAY, May 31 

8:30 AM   Health and Blessing for Dominic Galante by Family 

 

WEDNESDAY, June 1   

No service 
 

THURSDAY, June 2   
8:30 AM   † Tom Poole by Ann Poole 

 

FRIDAY, June 3   

8:30 AM    † Souls in Purgatory by Halyna Plishka 

 

SATURDAY, June 4   Saturday before Pentecost - All Souls Saturday  

8:30 AM  † Divine Liturgy &  Panakhyda with general commemoration of the 

deceased of All Souls.  
 

 

SUNDAY, June5     The Eighth Sunday of Pascha  

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

10:00 AM   † For Deceased Family by Maria Brown  (Ukr.)  

Kneeling Prayers/ Коліноприклонні молитви. Anointing / Мировання 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Acts 20:16-18, 28-38 

Gospel: John 17:1-13 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Acts 2:1-11 

Gospel: John 7:37-52; 8:12 
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ  

В неділю 29-го травня 2022р. наша парафіяльна спільнота отримає нового члена. Nickolas Patrick Bazan, син 

Marvin Bazan та Зоряни Плекан, одержить Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, 

Миропомазання і Пресвяту Євхаристію). Нехай Господь благословить новоохрещеного на многая літа! 
 

WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED! 

On Sunday, May 29, 2022, we will receive a new member into our Church community. Nickolas Patrick Bazan, infant son Marvin 

Bazan & Zoriana Plekan, will receive the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation & Holy Euchar ist).  

May God bless and be with Nickolas Patrick to guide and protect him throughout his life. Mnohaya Lita! 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: Сьогодні, в неділю 29 травня після другої літургії.  

 

THANK YOU! Catherine Chrzanovski and Melinda Nene for  their  work in the weekly cleaning of our  church.  

"Sanctify those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God bless you! 

 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE!  We are extremely grateful for  your  

generous 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!  

 

ДЯКУЄМО! 
Цього тижня нам вдалось загрузити з нашої парафії контейнер з гуманітарною допомогою для 

України (25 піддонів) Допомога буде відправлена морем до польського морського порту Гданська, 

далі в Краків, а звідтам буде розіслана для потребуючих біженців. Щиро дякую від імені парафії 

Ірині Караван за її клопітку працю в організації та полагодженні цієї відправки та всім 

нашим волонтерам за їхню працю, час та добре серце для України. Благослови Боже! Разом до 

перемоги!  

 

 

 
 
 

 

Неділя Святих Отців Першого Вселенського Собору 
Першим Собором, який згодом стали називати Вселенським, став Собор зібраний у Нікеї в 325 році. Причиною до 

скликання цього Собору було вчення Александрійського священика Арія, яке в суті можна звести до наступного – 

був час коли Сина не було, а отже Він не рівний Отцю. Таке вчення стало поширюватися в Церкві і діяло як отру-

та. Необхідна була реакція, так як багато були зведені такою наукою. Довго збирався Собор, багато на ньому го-

ворилося і багато сперечалися. Церква дала протиотруту, яка містилася в слові єдиносущний – Христос є однієї і 

тієї ж сутності (природи) з Отцем, а отже і рівний з Ним. 

У Богослуженнях Неділі Отців Нікейського Собору Церква з вдячністю звертається до безпосередніх учасників 

Собору: 

Собор святих Отців, зібраний з усіх сторін вселенної, навчив про одне єство й природу Отця і Сина, і Святого Ду-

ха, і ясно передав Церкві богословське таїнство. Тому, з вірою вихваляючи й ублажаючи їх, кажемо: О, боже-

ственний полче, богословні лицарі Господнього ополчення, осяйне сузір'я духовних обріїв, непорушні стовпи 

таїнственного Сіону, мирозапашні квіти раю, щирозлотні уста Бога Слова, Нікейська похвало, прикрасо вселен-

ної! Моліться ревно за душі наші. (Хвалитні стихири на Утрені) 

Перший Вселенський Собор дає нам зрозуміти – істина віра не може бути дана комусь окремому чи ізольовано, 

вона є дана усій спільноті Церкви, а кожен з нас стає співпричасником цієї віри. 

 
LITURGY INTENTIONS 

 Father Bohdan is accepting your intentions for this year. 

Collections: May 13, 2022  

1st D. Liturgy - $402.00    2nd D. Liturgy - $716.00     

Candles: - $34.00   Ascension. - $29.00 Total: $1,181.00      

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 

Усi ангели разом не мають такої влади, яку має священник, бо не 
можуть вiдпустити нi одного грiха. А вже найбiльша священнича 
гiднiсть у тому, що на слова священника в Службi Божiй Христос 

сходить на землю (св. Григорій Богослов).  



«Вибери життя»: Глава УГКЦ у 93-й день війни закликав всіх людей доброї волі 

стати на бік України. 

Закликаю всіх людей доброї волі стати на бік України. Немає третьої позиції: ти захи-

щаєш або людину та її життя, або вбивцю, агресора і те, що несе смерть. Я сьогодні за-

прошую кожного, хто мене чує, зробити правильний вибір. Христос каже: «Вибери жит-

тя!». Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні у 93-й день протистояння України 

російській військовій агресії. 

«Упродовж останнього дня та цієї ночі знову весь схід і південь України був у вогні. Во-

рог потужно наступає на Луганщину, – зазначив Глава Церкви і запевнив: – Наші молит-

ви сьогодні особливо линуть до Сєвєродонецька, до наших військових, які мужньо обо-

роняють Батьківщину на Харківщині, до наших захисників, які грудьми боронять 

південь України на Херсонщині, у Запорізькій області». 

«Ворог поновлює обстріли мирних міст і сіл України, стираючи їх із лиця землі. Впро-

довж останньої доби знову загинуло багато людей в Україні. Особливо зухвалим був об-

стріл мирного Харкова, у якому загинуло щонайменше восьмеро людей і було багато по-

ранених. Ми, християни, та люди доброї волі огортаємо своєю любов’ю, повагою, мо-

литвою, працею, допомогою всіх тих, що потерпають від цієї жахливої війни», – конста-

тував Предстоятель. 

Продовжуючи роздуми над «чужими» гріхами, Блаженніший Святослав роздумував над 

черговим – гріх обороняти. 

Він зауважив, що християни вірять в Бога і Спасителя, який є джерелом життя, який 

дбає про людину і назвав себе Добрим Пастирем. Моральним обов’язком кожного хри-

стиянина, наголосив Глава УГКЦ, є захищати життя від зачаття до природної смерті лю-

дини. 

«Коли хтось обороняє щось інше, зокрема те, що вбиває, нищить, руйнує людське жит-

тя, той стає співучасником вбивства, злочину, руйнування, тобто гріха, насіння смерті», 

– підкреслив Предстоятель. 

«Ми в Україні переживаємо тепер справді трагічні часи – ми обороняємо життя, – кон-

статував Глава УГКЦ і додав: – Українське військо захищає життя і мир звичайних, ци-

вільних людей. Тому абсолютно не прийнятною є поведінка людей, які обороняють, 

виправдовують тих, хто несе смерть, які благословляють війну, зокрема війну в Україні, 

заохочують до неї і сприяють їй». 

На його переконання, сьогодні сумління кожної чесної людини – на боці стражденних 

людей в Україні. Бог благословляє тільки таку діяльність, яка обороняє людину. Тому 

сьогодні дуже образливою для нас є політика, чи то церковна, чи міжнародна, яка захи-

щає та підтримує інтереси агресора. 

«Боже, благослови Україну! Боже, благослови наше українське військо! Боже, утри сль-

ози дітей, матерів, вдів, сиріт, усіх тих, що змушені сьогодні покинути дім, Батьківщину. 

Боже, збери назад дітей України на їхній, Тобою даній і благословенній, українській 

землі. Боже, благослови наш багатостраждальний народ!» – просить духовний лідер 

українців. 

Департамент інформації УГКЦ 



From the Head of the UGCC on the 92nd day of the war: The world must realize the danger of the pandemic 

of “Russian world” 

Today we must do everything to ensure that Russia's war crimes do not spread throughout the world. And today 

Ukraine is at the forefront of the struggle. His Beatitude Sviatoslav, the Father and Head of the Ukrainian Greek 

Catholic Church said in his daily military address on the 92nd day of Ukraine's opposition to Russian military ag-

gression. 

“We are stopping this evil,” says the Primate. “However, the world must realize the danger of a Russian pandemic 

and the justification of war crimes, even for religious reasons”. 

Although Russia, he notes, can no longer wage a full-scale war on all fronts in the same way, in some regions blood 

is flowing. 

Despite everything, Ukraine is standing. Ukraine is fighting, although it is paying the highest price for its freedom 

in that struggle. “However, we need allies and their help to fight evil together,” he said. Today we are especially 

worried and praying for Severodonetsk in the Luhansk region, as well as for Slovyansk and Kramatorsk in the Do-

netsk region, for that part of Ukraine that is now in the center of the Russian attack. There are full-scale hostilities 

along the entire front line. The south of our Ukraine is heroically holding on, although the enemy is trying to ad-

vance, shelling Dnipropetrovsk and Zaporizhia regions. There are battles in the north of the Kherson region. The 

city of Mykolayiv is under fire”, said His Beatitude Sviatoslav. 

On this day, the spiritual leader continued to reflect on another way of being accessory to other people’s sin – by 

silence. 

We see, the Primate notes, that human sin is a spiritual disease that has a dangerous property of infecting other peo-

ple around. “To curb the spread of the disease, a sick person must be isolated, just like in the time of the corona-

virus pandemic. The same should be done when it comes to a sinful person who infects those around him with his 

sins. We must do everything possible to distance ourselves from the actions of such a person, because if the crime is 

not punished, the criminal behavior grows and spreads”, said His Beatitude Sviatoslav. 

In the spiritual life, the spiritual leader continued, sin must be treated by choosing the “cure” for the guilt. 

“However, before starting treatment, one should dissociate oneself from sinful behavior and give it a fair assess-

ment. In the spiritual sense, the cure is punishment”, says the spiritual leader. 

“We ask the whole world to be careful with the spiritual diseases that our invaders spread. We ask you not to re-

main silent about this trouble”, His Beatitude Sviatoslav urges. 

The UGCC Department for Information   

Sunday of the Fathers of the First Ecumenical Council  

The seventh Sunday after the Feast of Holy Pascha is observed by the Church the Sunday of the Fathers of the First Ecumenical 

Council. This day commemorates the 318 God-bearing Fathers who gathered in Nicaea in 325 at the request of the Emperor, Saint 

Constantine the Great, to address the heresy of Arianism together with other issues that concerned the unity of the Church.  

Arius was a protopresbyter of the Church of Alexandria, and in 315, he began to blaspheme against the Son of God saying that He 

was not the true God, consubstantial with the Father, but rather a work or creation of God and different from the essence and glory 

of the Father. He also taught that the Son of God had a beginning. These teachings shook the faithful at Alexandria. The Bishop of 

Alexandria, Alexander, attempted to correct Arius through admonitions, cut him off from communion, and finally deposed him in 

321 through a local council. Arius continued with his heretical teachings, creating controversy and division in the churches of other 

cities, which led to a theological and ecclesiastical crisis throughout the Christian Church. 

Moved with divine zeal and concern for unity, the Emperor Constantine the Great, equal to the Apostles, summoned the First 

Ecumenical Council in Nicaea, a city of Bithynia. It was in this place that the bishops of the Church gathered in 325. All of them, 

with one mouth and one voice, declared that the Son and Word of God is one in essence with the Father, true God of true God. The 

Fathers composed the holy symbol of Faith, the Nicene Creed. 

The Fathers also anathematized Arius for his heretical beliefs and teachings, cutting him off from the Church.  

Recognizing the divine Fathers of the First Ecumenical Council as heralds of the Faith after the divine Apostles, the Church of 

Christ has appointed this present Sunday for their annual commemoration, in thanksgiving and unto the glory of God, unto their 

praise and honor, and unto the strengthening of the true Faith.   https://www.goarch.org/fathers-first-ecumenical-council 

https://www.goarch.org/fathers-first-ecumenical-council


 



 




