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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. 

25th Sunday after Pentecost  November 27, 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, November 27    25th Sunday after Pentecost  

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

10:00 AM    † Victims of Holodomor in Ukraine 1932 - 33 

        За жертв голодомору by UNVLA  / СУА Branch –12(Ukr)     

       †  Panachyda  

 

MONDAY,  November 28  
8:30 AM Health and Blessing for Maria Galante - 23 Ann. of her baptism by 

parents 

 

TUESDAY,   November 29  
8:30 AM     Health and Blessing for John Czerwonka by Mary Soltis 

 

WEDNESDAY,   November 30  The Holy and All-Praiseworthy Apostle Andrew the 

First-Called.  

8:30 AM     Private intention by Fr. Bohdan 

 

THURSDAY, December 1   

8:30 AM      † Relatives & Friends of Suzin Family by Yolande Suzin    

 

FRIDAY,   December 2     
8:30 AM     Health and Blessing for Fr. Vincent Huber by Mary Meza 

 

SATURDAY,  December 3   

 8:30 AM      † Michael Wolanski by Sonia Storoshenko 

 

 SUNDAY,  December 4   26th Sunday after Pentecost  

8:30 AM     † Ann and Tom Poole by Edmund & Virginia Chrzanowski (Eng.) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  

         
 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Ephesians 4:1-6 

Gospel: Luke 13:10-17 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 5:9-19 

Gospel: Luke 17:12-19 

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


Sincere Thanks to our Sponsors for support:  

AutumnFest 2022  Placemat ad sponsors: 

Platinum Sponsors: 
Andrij Slywka - $500.00 - Pebblestone Construction, Roofing, Plumbing  

Patrick K. Harris, Grand Knight - $500.00 - Knight of Columbus Council No. 5737  
Walter Roshetsky -  sponsoring printing placemats  - approximate cost - $500.00 

 

Gold Sponsors: 
Rafael Aladjyan & Irina Kremer- $250.00 - Paradise International Food & Deli  

Tom & Barbara Hale - $250.00 - Preferred Lending Services  

Iryna Karavan - Realtor- $250.00 - Berkshire Hathaway  

Krystyna Zakrzewski - $250.00 - The Auto Club Group  

Irena Strilka- $250.00 - I Lash by Irena  

Stephen & Lynn Dunyk- $250.00 -  Dunyk Team Coldwell Banker Sunstar Realty  

 

Silver Sponsors: 

Allison Sikachine- $150.00 - Sweet Modern Delights Bakery  

Khrystyna Hechlacz - Realtor- $100.00 - Berkshire Hathaway  

Anastasiya Lagun- $100.00 - Luxury Laser Spa 

Marion D. Serna - $100.00 - Weichert Realtors 

Mike Murray- $100.00 - Lorraine Horse Trans 

Leszek Kubiszyn - $100.00 - Power Phase Electric 
 

Festival Contributions:  
Iryna Karavan & Christine Leddy - 

  Two banners for Festival - $500.00 

First Catholic Slovak Ladies Association and 

Fraternal Life Insurance - Raymond Kerker -  $241.00 

Raffle tickets & Stumps 

Ihor Danylyk -  Fence for Festival photo zone  

Bilokrylyj Jurij & Irene - $100.00 

Cathy Chzanowski - $100.00 

John & Olya Czerkas - $100.00 

Irene Rishko - $100.00 

Olha Senyk - $20.00 

Pat & Jaroslaw Chomanczuk - $10.00 

Jaroslaw Pochodaj - $10.00 

Vasyl Onatsko - $10.00 

Starbucks - coffee: Approximate Value: $250.00 

Sincere Thanks to all! May God Bless! 
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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.  

 

MNOHAYA LITA FATHER BOHDAN! 

On Wednesday, November 30, Fr. Bohdan Barytskyy will celebrate the 25 anniversary of his Ordination to the Holy 

Priesthood. We celebrate with Father Bohdan and wish him many blessings, good health, happiness and strength as he 

continues his work for God and His Church. 

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ЛОТЕРЕЇ ОСІННЬОГО ФЕСТИВАЛЮ 2022 

RAFFLE WINNERS OF AUTUMNFEST 2022 

          1 - ша нагорода/1st prize: $ 1000.00 - Amnon Abayov (пожертвував $100 до парафії /donated $100 back to parish) 

            2 - га нагорода / 2nd prize: : $ 500.00 - Michael Wynarczuk  

         3 - тя нагорода/3rd prize: $ 250.00 - Jo Warth  (пожертвувала $125 до парафії / donated $125 back to parish) 

 

THANK YOU! Father Bohdan would like to thank Mariya Piсun and Olya Czerkas for preparation of the casserole 

breakfast last Sunday, and to all who helped, also Catherine Chrzanowski and Melinda Nene for their work in the weekly 

cleaning of our church. Also thank you to Melinda Nene who donated 14 bags of mulch and flowers, and helped with 

gardening around the church. "“Sanctify those who love the beauty of your house".  May the Lord generously bless you!  

 

St. Nicholas gift collection for children in Ukraine! 

We started collecting gifts so that they can be packed and shipped by December 1. There will be a box for the 

gifts in the small hall. Please put the gift in a clear bag along with a short note for the child from St. Nicholas. 

On the outside, please indicate the number that corresponds to the child’s letter. This is very important because it 

will make it easier for volunteers to identify the child. Thank you so much for opening your hearts to children 

who have lost so much. 

 

St. Nicholas ask for children!!! We would like to invite you to be a part of our St. Nickolas celebration, on 

Sunday, December 18! To have an idea of the number of kids who are going to participate – please contact us for 

details. We promise a lot of fun and unforgettable holiday!  Come and enjoy as we celebrate the Feast Day of St. 

Nicholas.  Please call: 267 - 231 - 2002 Khrystyna. 

 

ST. ANDREW’S PENCE COLLECTION: Traditionally on or around the Feast of St. Andrew, the first called Apostle 

(November 30) our parishes have a special collection for needs of pastoral ministry of His Beatitude Sviatoslav.  Sunday, 

December 4, we will take a collection for St. Andrew’s Pence. Please use “Mission Fund” envelopes for November 27. 

 

 
MAKING CHRISTMAS BRIGHTER 

During this Season of Philip’s Fast we are encouraged to practice 

ALMSGIVING and the spirit of CHARITY in preparation for the coming 

of Christ Emmanuel. We want to give you the opportunity to do that here at 

our parish. During the month of November, we will be commemorating those 
who lost their lives during 
the Holodomor, the Great 
Famine of 1932-1933 in 
Ukraine. To commemorate 
the Holodomor, we 
thought it would be 
appropriate to collect non-

perishable foods for the hungry.  We will take your donations to 
Catholic Charities at the end of November. We are grateful for all 
we have. Let's help the less fortunate. Non-perishables can be 
dropped off in the box located in the church vestibule.  Thank you 
for lending a helping hand. 

Collections: November 20, 2022  

1st D. Liturgy - $329.00     

2nd D. Liturgy $767.00     

Hall Rental - $200.00  Candles - $62.00    

Coffee  - Breakfast - $200.00 

Diocesan  - $74.00   Total: $1632.00 

    May God bless and reward your generosity you show to 

Him and this Parish!     

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ  ЗАПОВІТАХ! 

 
PYLYPIVKA 

Traditionally, Pylypivka Fast is an  

opportunity for prayer, fasting and serving 

others in preparation for the Feast of Nativity 

of Our Lord Jesus Christ.  

Please: 

1. Pray daily and read the Scripture.  

2. Create a prayer corner in your home with 

the icon of Nativity. 

3. Collect non perishable food in our parishes 

so we can share with those in need and 

homeless in our area.  

4. Serve less fortunate in our communities.  
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 

НА МНОГАЯ ЛІТА ОТЧЕ БОГДАНЕ! 
В середу, 30-го листопада отець Богдан Барицький святкуватиме 25-ту річницю священичих свячень. Отець Богдан 
був свячений в містечку Біла, біля Тернополя.  Святителем був, нині покійний, Преосвящений Владика Михаїл 

Сабрига.  Ми бажаємо отцю Богдану обильних Божих ласк, здоров'я і витривалості на Многії і Благії літа.  

 

Збір подарунків Святого Миколая для дітей в Україні! 

Ми почали збирати подарунки для українських дітей, щоб їх запакувати та відправити до 1 

грудня. У малому залі є коробка для подарунків. Покладіть, будь ласка, подарунок у прозорий 

пакет разом із короткою запискою для дитини від Святого Миколая. Зовні вкажіть номер, який 

відповідає букві дитини. Це дуже важливо, оскільки волонтерам буде легше ідентифікувати 

дитину. Велике спасибі за те, що ви відкрили свої серця для дітей, які так багато втратили. 

АНДРІЇВ ГРІШ - ЗБІРКА:  

 Традиційно на празник святого Андрія Первозванного в УГКЦ проводиться збірка на пастирську 

діяльність Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава. З благословення Преосвященного Владики 

Богдана сьогодні в неділю 4-го грудня буде переведена збірка в нашій парафії. З цієї нагоди ви можете 

вживати конверти  за 27 листопада, де пише “ MISSION FUND” , а також в притворі церкви ви можете підібрати 

конверти для пожертви. 

 
 

МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕ ЗАБУДЕ: Запрошуємо Вас, батьків і дітей, стати частиною святкування 

Святого Миколая в нашій парафії в неділю 18 грудня! Телефонуйте:  267 231 2002 Христина. 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: В нашій парафії розпочнеться скоро катехизація. Просимо батьків 

реєструвати своїх дітей. Вік дітей – вісім років (2 клас у школі). Просимо звертатися до парафіяльного офісу або 

надсилати Ваші інформації на парафіяльну електронну пошту. Уроки будуть проводитись кожної неділі після другої 

літургії. 

 

ЗРОБІМО РІЗДВО СВІТЛІШИМ ДЛЯ ІНШИХ  - ЗБІРКА ПРОДУКТІВ 
Протягом Пилипівки - Різдвяного посту, коли ми готуємося до приходу Христа -  Еммануїла, ми маємо добру 

нагоду вправлятися в такій чесноті як МИЛОСЕРДЯ. Цього місяця ми вшановуємо пам’ять тих, хто загинув під 
час Гомодомору 1932-1933 років в Україні. На згадку про Голодомор ми вважаємо за доцільне зібрати 

продукти для потребуючих. Наприкінці листопада ми передамо ваші пожертви благодійним організаціям 
католиків. Ми вдячні за все, що маємо. Давайте допоможемо менш щасливим. Продукти можна буде 

залишити в коробці у вестибюлі церкви. Дякуємо, що подаєте руку допомоги. 

 

ПИЛИПІВКА:  
Розпочався Різдвяний піст - Пилипівка, який триватиме від 15-го листопада і до 

навечір'я Різдва Господа і нашого Спаса Ісуса Христа -24-го грудня.  Це є 
традиційний час на посилену молитву, розважання, чинення діл милосердя, 

стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати 
себе на оселю для зустрічі з новонародженим Христом.  Церква рекомендує 
добровільне стримання від м'ясних страв у середу і п'ятницю під час посту. 

” Прийміть піст , бідні , - він розділить з вами і обитель , і трапезу. 

Прийміть його , багаті , - він вилікує вас від шкоди переїдання. Прийміть 

його , хворі  - це мати здоров'я. Прийміть його здорові  - це охоронець 

вашої тілесної фортеці. 

Користь посту відкрита 

всякому роду  життя , 

всякому стану тіла. 

Радісно приймімо піст! ” 

Св. Василій Великий. 
 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
 З одного св. Причастя є більша користь, аніж 

з цілотижневого посту на хлібі та воді  
(св. Вінкентій Ферерій). 





TWENTY-FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (8): You came down from on high, O Merciful One, and accepted three days of burial to 

free us from our sufferings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to You.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (8): When You rose from the tomb, You also raised the dead and resurrected Adam. 

Eve exults in Your resurrection, and the ends of the world celebrate Your rising from the dead, O 

Most Merciful One.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (8): To you, O Mother of God, the invincible leader, we your servants ascribe these 

victory hymns in thanksgiving for our deliverance from evil. With your invincible power free us 

from all dangers that we may cry out to you: Hail, O Bride and pure Virgin!  

 

Prokimenon (8): Pray and give praise to the Lord our God.  

Verse: In Judea God is known; His name is great in Israel.  

Prokimenon (8): Pray and give praise to the Lord our God.  

 
Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 4,1-6)  

Brethren: I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have re-

ceived, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, 

striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace: one body and one Spirit, as 

you were also called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one God and 

Father of all.  

Alleluia Verses:  
Verse (8): Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim God our Savior:  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (8): Let us come before His countenance with praise and acclaim Him with psalms.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 13,10-17) TWENTY-SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
At that time, Jesus was teaching in the synagogue on the sabbath. And a woman was there who for 

eighteen years had been crippled by a spirit; she was bent over, completely incapable of standing 

erect. When Jesus saw her, he called to her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.” 

He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God. But the leader of the 

synagogue, indignant that Jesus had cured on the sabbath, said to the crowd in reply, “There are six 

days when work should be done. Come on those days to be cured, not on the sabbath day.” The 

Lord said to him in reply, “Hypocrites! Does not each one of you on the sabbath untie his ox or his 

ass from the manger and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has 

bound for eighteen years now, ought she not to have been set free on the sabbath day from this 

bondage?” When he said this, all his adversaries were humiliated; and the whole crowd rejoiced at 

all the splendid deeds done by him.  

 

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



25-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (8): З висоти зійшов Ти, Милосердний, і триденне погребення прийняв Ти, щоб нас 

звільнити від страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (8): Коли Ти воскрес із гробу, то й померлих підняв і Адама воскресив; радіє Єва 

воскресінням Твоїм і кінці світу прославляють Твоє з мертвих воскресіння, 

Багатомилостивий.  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Богородичний (8): Тобі, вибраній Владарці, подячні пісні перемоги співаємо ми, врятовані 

від лиха, слуги Твої, Богородице, Ти що маєш силу нездоланну, захорони нас від усяких бід, 

щоб звати нам: Радуйся, Невісто, Діво чистая!  

  

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.  

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його.  

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.  

 
Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 4,1-6)  

Браття, благаю вас я, Господній в’язень, поводитися достойно покликання, яким вас візвано, 

в повноті покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові, 

стараючися зберігати єдність духа зв’язком миру. Одне бо тіло, один дух, айв одній надії 

вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрищсння. Один Бог 

і Отець усіх, що над усіма й через усіх в усіх.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (8): Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (8): Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 13,10-17) 27-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Того часу, Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у 

недузі вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. Побачивши її, 

Ісус покликав, промовивши до неї: “Жінко, ти звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї 

руки й вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, 

обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: “Шість день, коли маєте 

працювати; тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній.” Господь у 

відповідь сказав до нього: “Лицеміри! Чи кожний з вас не відв’язує свого вола або осла від 

ясел і не веде його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв’язав ось вісімнадцять 

років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній?” І як він говорив це, усі 

противники його засоромились, а ввесь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив.  

 

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ 
ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ  

 

Слава Ісусу Христу!  

Розпочинаючи «Пилипівку» чи Пилипів піст, нам на думку спадають багато речей, які сьогодні 

відбуваються: страждання та людські втрати в Україні, спричинені російським вторгненням; 

потреби нових іммігрантів, які прибули до наших єпархій протягом останніх дев’яти місяців – 

передусім жінок і дітей. Сьогодні є стільки причин сумувати і розчаровуватися, зневірятися і 

втрачати надію.  

Якби ми не були людьми віри, то нам було б дуже легко втратити надію серед сьогоднішніх 

трагедій в Україні, в Америці та в усьому світі. Але наша віра і наша Церква допомагають нам 

зрозуміти глибший зміст теперішніх подій та Божу присутність серед того, що зараз 

відбувається.  

Пилипівка – це час підготовки до свята Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми знову 

покликані вирушити в подорож, щоб вітати серед нас Еммануїла! Через короткі сорок днів ми 

святкуватимемо Різдво Господнє. На Утрені Різдва співаємо:  

«Христос народжується – славте! Христос із небес – зустрічайте! Христос на землі – 

бадьортеся! Співай Господеві, вся земле, і весело заспівайте, люди, бо він прославився!» Ірмос 

1, канон Утреня Різдва Господнього.  

Як нам слід готуватися прийняти Бога серед нас? Як ми будемо Його прославляти? Чи ця 

Різдвяна пора може стати для мене глибоким і духовним досвідом?  

Для того, щоб належним чином підготуватися до зустрічі з Христом у Празник Його Різдва, 

Матір-Церква дає нам сорок днів, щоб намагатися краще жити своїм християнським 

покликанням та поглиблювати знання Слова Божого, практикувати спільну і особисту молитву, 

а також чинити діла милосердя як у церкві, так і в світі. Цими трьома факторами ми можемо 

описати наше покликання як християнина, а також покликання всієї Церкви.  



У цей передріздвяний час слід щоденно читати Святе Письмо та роздумувати над ним. Ми також 

покликані пізнавати Божественну правду, правди християнської віри та ділитися нею з нашими 

родинами – Домашньою Церквою.  

Ми покликані відновити нашу участь у літургійних службах, особливо у Божественній Літургії, 

адже Євхаристія є центром християнського життя. Євхаристія є водночас вершиною 

парафіяльного життя, а також джерелом усіх його духовних благ.  

Під час Пилипового посту запрошуймо друзів чи сусідів до участі у літургійних богослуженнях у 

нашій парафіяльній спільноті.  

У ці дні ми покликані як особисто, так як і члени спільноти молитися за себе та за інших, 

приносити себе в жертву Богові, прощати іншим і просити прощення у Бога, благословляти Бога, і 

бути благословенням для інших.  

Ми також покликані виходити за межі нас самих і служити іншим, особливо потребуючим. Під час 

Пилипівки давайте поглянемо на нашу громаду і знайдемо тих, хто потребує нашої допомоги та 

сприяння. Ми можемо відвідувати хворих, допомагати бідним, давати їжу голодним, піклуватися 

про сиріт, підтримувати тих, хто страждає від несправедливості, сприяти миру та заспокоювати 

тих, хто сумує. Усе це ми можемо здійснювати в нашій громаді, де ми живемо і працюємо, адже 

серед нас живуть особи, яким потрібна допомога. На практиці це означає спрямувати нашу увагу 

та кроки на реальних людей у наших спільнотах, сповнених страху, смутку та безнадії. Ми 

покликані нести їм Христовий мир і надію. Ми покликані допомагати лікувати рани та зцілювати 

травми.  

Починаймо цей передріздвяний час разом! Молімося, роздумуймо над Словом Божим, і 

жертвуймо наші молитви один за одного та довіряймо їх Богові. Тоді з новою радістю ми зможемо 

вітати Бога серед нас!  
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PYLYPIVKA (ADVENT) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIER-

ARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, 

SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL  
 

Glory to Jesus Christ!  

As we begin “Pylypivka” or Philip’s Fast, we are mindful of so many things happening today: the suffering 

and loss of life in Ukraine brought about by the Russian invasion; the needs of the new immigrants who have 

come to our eparchies over the past nine months – primarily women and children. There are so many reasons 

to be sad and disappointed, discouraged and to lose hope.  

If we did not have our faith, we could easily lose hope amongst today’s tragedies in Ukraine, America and 

around the world. But our faith and our Church help us to understand that there is a bigger picture, an under-

lying story, and that God is with us throughout it all.  

The Philip’s Fast is a time of preparation for the celebration of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus 

Christ. We are once again called to embark on a journey to welcome Emmanuel among us! In a short forty 

days, we will celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord. At the Matins of the Nativity we will sing:  

“Christ is born, let us glorify Him. Christ comes down from heaven; let us go out and meet Him. Christ lives 

on earth, let us exalt in joy. All you faithful sing to the Lord, for He has been glorified.” Hirmos 1, Canon 

Matins of the Nativity of Our Lord.  

How can we prepare ourselves to welcome God among us? How will we glorify Him? Can this Christmas 

season be a profound and spiritual experience for me?  

In order to properly prepare to meet Christ on His feast of the Nativity, Mother Church is giving us forty days 

to challenge ourselves to live our Christian calling and vocation: to deepen our knowledge of the Word of 

God, to live a life of community and personal prayer, and to perform acts of charity and mercy both in the 

church, and in the world. In these three points, we can describe our vocation as a Christian, as well as the vo-

cation of the entire Church.  

Now is the time to daily set aside time for reading the Sacred Scripture and to meditate upon it. We are also 

called to the learning of Divine truth, the truths of the Christian faith and share it with our families - Domestic 

Church.  



We are called to renew our participation in liturgical services especially the Divine Liturgy. 

The Eucharist is the center of the Christian life. The Eucharist is at the same time the culmi-

nation of the parish life and also the source of all its spiritual blessings. During the Philip's 

Fast, let us invite a friend or neighbor to join us for the liturgical services in our parish com-

munity.  

During these days, we are called both personally, and as a member of the community to pray, 

for oneself, and for others, to offer one’s self as a sacrifice to God, to forgive others and to ask 

God for forgiveness, to bless God and to be a blessing for others.  

We are also called to look beyond ourselves and be of service to others, especially the less 

fortunate among us. During the Philip’s Fast let us look at our community and find those who 

need our help and assistance. We can visit the sick, assist the poor, give food for the hungry, 

care for orphans, support those who suffer injustice, promote peace, and offer comfort for 

those grieving. We can perform all of this in our community where we live and work, as the 

needy live among us. In practice, this means to direct our attention and steps toward real peo-

ple in our communities filled with fear, sadness, and hopelessness. We are called to bring 

Christ’s peace and hope to them. We are called to help cure wounds and heal their traumas.  

Let us start this season together! Let us pray, meditate upon the Word of God, sacrifice for 

one another and trust in God. Then with the renewed joy, we will be able to welcome God 

among us!  
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