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Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
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 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. 

26th Sunday after Pentecost  November 21, 2021 

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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, November 21 — 26th Sunday after Pentecost The Entrance into the 

Temple of our Most Holy Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary.  

8:30 AM     Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan  

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

За жертв голодомору by UNVLA  / СУА Branch –124 (Ukr)     

†  Panachyda  

 

MONDAY, November 22    
8:30 AM   †  Mariya - 11 Ann. by Fr . Bohdan 
   

TUESDAY, November 23   
8:30 AM  † Volodya Panov by Stefania Zadojnyj 

 

WEDNESDAY, November 24      

No Service   

 

THURSDAY, November 25   Civil Holiday: Thanksgiving Day 
9:00 AM   In Thanksgiving for All of God’s Blessings by Fr. Bohdan 

 

FRIDAY, November 26   

No Service   

 

SATURDAY, November 27 ЗАПАЛИ СВЯЧКУ ПАМ’ЯТІ 
8:30 AM   † Osyp Paraschak - 1st Ann. by Sawa Family 

 
SUNDAY, November 28 — 27th Sunday after Pentecost  
8:30 AM     † Yuri Radzibaba by Yarema & Karyn Klos  

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

This Week’s Readings 

Epistle: Ephesians 5:9-19  

Gospel: Luke 12:16-21 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 6:10-17  

Gospel: Luke 13:10-17 

 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік. LITURGY 

INTENTIONS:  Father  Bohdan is accepting your  intentions for  Divine Liturgy  

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


 

 A Christmas Choral Concert  
& Tree Lighting  

Featuring North Port High School  
Women’s Ensemble & Concert Choir  

SUNDAY, DECEMBER 12th 12:00pm  
Epiphany of Our Lord Ukrainian Church hall  

434 90th Avenue North, St. Petersburg, FL  

 

 ADMISSION $10.00 Under 12 Free  
Light Refreshments Served  

Let’s Celebrate the Season of Joy!  
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ЛОТЕРЕЇ ОСІННЬОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ПІКНІКУ 

          1 - ша нагорода/1st prize: $ 500.00 - Victor & Nadia Novosad (пожертвували весь виграш до  

парафії /donated their winnings back to parish) 

            2 - га нагорода/2nd prize: : $ 250.00 - Іrene Badiak (пожертвувала $100.00  до парафії /  

donated $100 back to parish) 

         3 - тя нагорода/3rd prize: $ 100.00 - Olga Slywka (пожертвувала весь виграш до парафії /  

donated her winnings back to parish) 

    Прихід від лотереї : $ 2,110.00  + $ 700.00 від переможців лотереї.  

Пожертви на фестиваль/ Autumn Fest Donations: $100.00 - Ivan & Olya Czerkas. $75.00 - Roman & Maria 

Bocznewycz. $50.00 - Cathy Chrzanowski; Liliya & Igor Khakhoula. $20.00 - Yulia & Yurij Kostenko; Andrij & 

Lena Slywka; Igor & Iryna Karawan; Hope Sanford. $10.00 - Sonia Storoshenko; Vasyl Onatsko; James & Stefan-

ia Leddy. $5.00 - Jaroslaw Pochoday; Irene & Douglas Thompson; Ulyana & Roman Voloshyn.  Total: $400.00 

Picnic gift auction prizes - $450.00 

Picnic collection; beer, vine donations - $882.00 

Щиро дякую всім парафіянам, які внесли свою лепту в приготуванні до парафіяльного пікніка,  

Організації та розіграші лотереї, працювали в кухні, готували голубці, приготовляли столи, принесли свої  

улюблені страви з дому на пікнік, прибирали. Пам’ятаю про Вас у молитві.  

Дякую всім за участь в лотереї і пожертви і нехай Господь благословить Вас! 

I wish to assure you that all those who contributed towards the success of this Parish Picnic will remembered in 

my prayers for a job well done. I wish to thank all who attended and contributed towards the raffle as well. This 

shows what can result when ALL get TOGETHER and work for our CHURCH cause. Thanks again and I en-

courage YOU to become a parishioner who helps make good things happen and contribute towards the growth of 

our PARISH and CHURCH. 

—————————————————————————————————————— 

СПІВЧУТТЯ! 
Висловлюємо наші молитви і глибокі співчуття родині покійного †  Юрія Телепка, який відійшов у віч-

ність в четвер 18 листопада 2021 року. Нехай Господь оселить його душу, де праведні спочивають.  Вічная 

йому пам'ять. 

ВІТАЄМО НОВООДРУЖЕНУ ПАРУ 
Вітаємо молодят - Марвін Базан та Зоряну Плекан, які прийняли святу Тайну Подружжя в нашій 

церкві в суботу 20-го  листопада 2021 року.  Нехай Господь щедро благословить наших молодят на Многії і 
Благії Літа! 

 

У неділю, 21 листопада 2021 р., після другої літургії молитовно під час панахиди будемо вшанову-

вати пам'ять постраждалих і загиблих під час Голодомору (1932-1933 рр.).  Після молитви буде перегляд 

15-хвилинного фільму про Голодомор в залі. Будь ласка, приходьте і моліться з нами. 

ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець Богдан дякує Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю 

в щотижневому прибиранні нашого храму. Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 

 

ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ 

 Субота, 27 листопада 2021 року, остання субота листопада – офіційний день, коли українці всього 

світу запалюють свічку пам’яті тих, хто постраждав і загинув під час Голодомору. У цей день запаліть 

вдома свічку, помоліться та згадайте тих, хто постраждав у ці страшні часи (1932-1933) Голодомору. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
Підготовка до  першої Сповіді 

В неділю 28 листопада після другої літургії буде катехизація для дітей, які готуються до першої 

сповіді. Якщо у вас є діти, які цього року планують іти до сповіді, зголосіться до священика, або 

виповніть форму, яка прикріплена до цього бюлетеня. Вчитель - катехит Христина Hechlacz.  

 

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 28-го листопада буде переведена збірка в нашій парафії. З цієї нагоди ви 

можете вживати конверти  за 28 листопада, де пише “ MISSION FUND” , а також в притворі церкви ви можете 

підібрати конверти для пожертви. 

МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕЗАБУДЕ 

У неділю, 19 грудня 2021 року, Святий Миколай після другої літургії відвідає громаду Санкт-

Петербурга. Просимо всіх дітей взяти участь у пам’ятній програмі та привітати в цей день Святого 

Миколая. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Христиною Hechlacz за 

телефоном (267-231-2002) . Будь ласка, приєднуйтеся до нас в цей особливий час. 

 

ПИЛИПІВКА” Ми розпочали Різдвяний піст - Пилипівка, який триває 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, 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. 

OUR SYMPATHIES 

We wish to express our prayers and deepest sympathies to the family of † Yurij Telepko who past away on 

Thursday, November 18, 2021.  May the Lord commit his soul to the place where the just repose and may his 

memory be eternal.  

 

THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks Cathy Chrzanowski & Melinde Nene for their 

work in the weekly cleaning of our church. "Sanctify those who love the beauty of your house."  May the Lord God 

bless! 

CONGRATULATIONS 

Our heartfelt congratulations to  Marvin Bazan & Zoriana Plekan who entered the Holy State of Matr imony 

at our Church on November 20, 2021. May God grant them many happy years together. Mnohaya Lita! 

 
Sunday, Nov. 21, 2021, Second Liturgy will be in memory of those who suffered and died during the 

Holodomor (1932-1933). A Panachyda will be served follow the Liturgy and we will watch 15 minutes movie  in 

the parish hall after Liturgy. Please come and pray with us.   

 

 

November. During the month of November, our parish is collecting food for the hungry in rememberance of the 

Holodomor. Food will be taken to the Pinellas County Homeless shelter off of 49th St., managed through the Catholic 

Charities.  

 
Saturday, Nov. 27th, 2021, The last Saturday in November is the official day where Ukrainians around the world light a 

candle in memory of those who suffered and died during the Holodomor. On this day, please light a candle 

at home, say a prayer, and remember those who suffered during these terrible times (1932-1933) of the 

Holodomor.  

 
 

                                                                       

 



Collections: November 14, 2021  

1st Liturgy - $320.00    2nd Liturgy - $1,145.00    Candles: - $66.00   

Building Fund - $100.00   Canonization - $309.00 

    Picnic - $3,842.00 Total: $5,782.00      
 

May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 
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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. 

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

ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ 

БОЖИЙ ПОКЛИК 

        Пречиста Діва Марія на третьому році життя пожертвувала Себе на службі Богові. Наче на крилах спішила до 

єрусалимського храму. Св.Тарасій, архієпископ  царгородський, пише, що св.Анна привела свою доньку Марію до 

єрусалимського храму, віддаючи Її на службу Богові: "Йди, моя донько, до Бога, йди до Того, котрий Тебе мені дарував; 

йди, Кивоте освячення, до многомилостивого Владики! Йди, скарбе життя, до милосердного Подателя ВСЬОГО добра! 

Йди, Кивоте Слова, у храм ГОСПОДНІЙ!  Увійди в церкву Божу, радосте і веселосте світа!» В храмі росла і мужніла 

фізично і духовно. Далеко від  спокус світу неустанно вправлялася  молитві та читанні Святого Письма, ревно сповняла 

Божу волю: "Шукайте перше царство Боже та Його справедливість" (Мт. 6,33) було першим і найвищим кличем Її 

життя. Ось тому Богомати ненавиділа пітьму гріха. Вона, неосквернена, ціле життя прожила без найменшого гріха. 

  І нас взиває Бог до Себе Своїм натхненням. І якими способами кличе нас!  Деколи глибокими 

потрясіннями і живим пізнанням вічних правд. Не раз тайним покликом, нашептаним до вуха, інколи явними знаками: 

пригодами, проповідями і духовними книжками. Навернений грішник наче стукає вам до серця:зміни життя; 

несподівана смерть без упину гримає: висповідайся, висповідайся; безнастанний неспокій звіщає вам: геть покинь цей 

звичай; несподівана солодкість і радість так і нагадує слова: ах, як солодко служити Богові! 

        Бог нас кличе, і нам треба підчинятися Його покликові. Дух Святий справді є світлом, яке нас просвічує; росою, яка 

зумовлює плодовитість; лікарем, який оздоровлює. Але оздоровлює лише тих, котрі хочуть одужати; подає щедрість тим 

серцям, які відкривають двері аж до глибини; просвічує ті душі, які не зачиняють вікна перед променями сонця. Ласка 

хоче нас спасти, але не допоможе нашій впертості; хоче нас зробити святими, але не потягне до Неба насилу.                                                           

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

Preparation for the first Confession & Holy Communion 
On Sunday, November 28, after  the second Liturgy, there will be catechesis for  children prepar ing for  the first 

confession. If you have children who plan to go to confession this year, contact a priest. 

 

ST. ANDREW’S PENCE COLLECTION :Traditionally on or  around the Feast of St. Andrew, the fir st called Apostle 
(November 30) our parishes have a special collection for needs of pastoral ministry of His Beatitude Sviatoslav.  Sunday, November 

28, we will take a collection for St. Andrew’s Pence. Please use “Mission Fund” envelops. 

 

Sunday, Dec. 19th, 2021, St. Nicholas is visiting the St. Petersburg community following second liturgy.  We are 

asking all children participate in a memorable program and to greet St. Nicholas on this day. For additional information 

please contact Chrystia Hechlacz at (267-231-2002) . Please join us for this special event. 
 

PHILIP’S FAST 

We began a new season in our Church, a period of spiritual preparation for the celebration of the birth of our Lord, 
God, and Savior, Jesus Christ. This season, which lasts 40 days (from November 15th to December 24th) is called 

Philip’s Fast. This is a traditional time of prayer, penance and fasting as we prepare our families and our hearts to be 

the dwelling place of our Lord. Voluntary fasting from meat products on Wednesdays and Fridays is recommended.    



TWENTY-SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST  

ENTRANCE OF THE MOTHER OF GOD INTO THE TEMPLE  
 

Troparion (1): Though the stone was sealed by the Jews and soldiers guarded Your  immaculate body, You arose, O 

Savior, on the third day, and gave life to the world. And so the heavenly powers cried out to You, O Giver of life: Glory to 

Your resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your saving plan, O only Lover of Mankind!  

Troparion (4): Today is the prelude of the benevolence of God and the herald of the salvation of mankind; for  the Vir-

gin openly appears in the temple of God and foretells Christ to all. Let us also, with full voice, exclaim to her: Hail, Fulfillment 

of the Creator's plan.  

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

Kontakion (1): You arose in glory from the tomb and with Yourself You raised the world. All humanity acclaims You 

as God, and death has vanished. Adam exults, O Master; and Eve, redeemed now from bondage, cries out for joy: You are the 

One, O Christ, Who offer resurrection to all.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (4): The most pure Temple of the Savior , the r ichest Palace, and the Treasury of the glory of God, today en-

ters into the house of the Lord, bringing grace which is in the Spirit of God. The Angels of God sing to her: This is the Heav-

enly Tabernacle.  

  

Prokimenon (1): Let Your  mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.  

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the r ighteous.  

Prokimenon (3): My soul extols the Lord, and my spir it rejoices in God my Savior .  

Verse: Because He has looked upon His lowly servant; from this day forward all generations shall call me blessed.  

 
Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 5,9-19)  

Brethren: Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is 

pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness; rather expose them, for it is shameful even to mention the 

things done by them in secret; but everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. 

Therefore, it says: “Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light.” Watch carefully then how you 

live, not as foolish persons but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore, do not con-
tinue in ignorance, but try to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, 

but be filled with the Spirit, addressing one another [in] psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord 

in your hearts.  

Alleluia Verses:  
Verse (1): God gives me vindication, and has subdued peoples under  me.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (1): Making great the salvation of the king, and showing mercy to His anointed, to David, and to his poster ity for  

ever.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Listen, O Daughter , give ear  to my words.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: The r ichest of people shall seek your  favor .  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Lk 12,16-21)  
The Lord told this parable: “There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, ‘What shall I 

do, for I do not have space to store my harvest?’ And he said, ‘This is what I shall do: I shall tear down my barns and build 

larger ones. There I shall store all my grain and other goods and I shall say to myself, “Now as for you, you have so many 

good things stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!”’ But God said to him, ‘You fool, this night your life will be 

demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?’ Thus will it be for the one who stores up 

treasure for himself but is not rich in what matters to God.”  

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
Seeing the entry of the most pure One, the angels marveled at how a virgin could enter the Holy of Holies.  

Hirmos: Since no hand of the wicked may touch the living tabernacle of God, may the lips of the faithful endlessly sing 

out with joy to the Mother of God the greeting of the angel: O pure Virgin, you are truly above all creatures!  

 

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

I will take the chalice of salvation and call on the name of the Lord.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



26-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

ВХІД У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
 

Тропар (1): Хоч запечатали камінь юдеї і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, воскрес Ти, Спасе, на третій день, 

даруючи життя світові. Тому сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: Слава воскресінню Твоєму, Христе, слава 

царству Твоєму, слава провидінню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!  

Тропар (4): Сьогодні проображується Боже благовоління і спасіння людей проповідується: у храмі Божому 

світло Діва з’являється і всім сповіщає Христа. їй і ми врочистим голосом заспіваймо: Радуйся здійснення задумів Со-

творителя!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (1): Воскрес Ти у славі як Бог із гробу і світ з Собою воскресив; людське єство Тебе, як Бога, оспівує і 

смерть щезла. Адам же ликує, Владико, і Єва нині, з узів визволившись, радіє, взиваючи: Ти, Христе, той, Хто всім 

подає воскресіння.  

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

Кондак (4): Пречистий храм Спасів, дорогоцінна світлиця і Діва, священна скарбниця Божої слави - вводиться 

сьогодні у дім Господній, і приносить благодать, що від божественного Духа. її оспівують ангели Божі, бо вона - Осе-

ля небесна.  

 

Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.  

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Прокімен (3): Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм.  

Стих: Бо Він зглянувся на покору слугині Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди.  

 
Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 5,9-19)  

Браття, плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобаєть-

ся. Не беріть участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють, соромно й ка-

зати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: “Прокинсь, о сплячий, 

і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!” Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, - не як немудрі, а як мудрі, 

використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке 
доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, співайте 

та прославляйте у серцях ваших Господа.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (1): Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (1): Ти, що звеличуєш спасіння царя, і даєш милість помазаннику Своєму Давидові і родові його повіки.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Перед лицем Твоїм помоляться заможні між людьми.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Лк 12,16-21)  
Сказав Господь притчу оцю: В одного багача земля вродила гарно. І почав міркувати, кажучи сам до себе: Що мені 

робити? Не маю де звести врожай мій! І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все 

збіжжя і ввесь мій достаток, та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! Спочивай 

собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, 

кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога.  

 

Достойно:  
Ангели, бачивши вхід Пречистої здивувалися, як то Діва ввійшла до Святая Святих.  

Ірмос: Як до одуховленого Божого кивота, хай ніяк не торкається рука скверна. Уста ж вірних невмовкаючи 

хай виголошують Богородиці вітання ангела, з радістю співаючи: Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!  

 

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

Чашу спасіння прийму, і ім’я Господнє призову.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 



Yearly Church Calendar Events 2021-2022 

(This is a working calendar. Dates are subject to change)  

 

November 21              Commemorate Holodomor              Church 

 

Dec.  12  North Port High Concert & Tree Lighting   Parish Hall 

 

Dec. 18  Movie Show  “Amulet of the kingdom” / “Оберіг нації “ Parish Hall 

 

Dec. 19                      St. Nicholas Day                                 Parish Hall 

Dec. 24    Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner   Parish Hall 

Dec. 26   Choir caroling (Koliada)      Church 

Jan. 9    Choir caroling (Koliada)             Church 

Jan. 15            Malanka-Ukr. New Year’s Eve    Parish Hall 

Feb. 12   Valentines Dance                      Parish Hall 

March 6   Lenten Soup Sunday             Parish Hall 

March 27   Lenten Soup Sunday             Parish Hall 

April 24   Sviachene-Easter Luncheon    Parish Hall 

May 1    Mother’s Day Luncheon     Parish Hall 

June 12   Father’s Day Luncheon     Parish Hall 

*Coffee Hour Every Sunday        Parish Hall 

*Church Choir Rehearsal Every Sunday after Liturgy    Parish Hall 


