
Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church 

Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього 

434 90th Avenue North   St. Petersburg, FL 33702 

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

    TONE 7 ISSUE 140 

.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. 

16th Sunday after Pentecost  September 25, 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,  September 25  16th Sunday after Pentecost  

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

10:00 AM   † Petro, Nadia, Volodymyr, Stepan, Yaroslaw, Olha by 

Czychkewycz Family  (Ukr.)  

 

MONDAY,  September 26 
 8:30 AM  Health and Blessing for Vasyl by Halyna Khymych. 

 

TUESDAY, September 27   
8:30 AM  † Yurij Telepko by Telepko Family 

  

WEDNESDAY, September 28  

 No Service 

 

THURSDAY, September 29 
8:30 AM  † Souls in Purgatory by Halyna Plishka 

 

FRIDAY, September 30   The Conception of the Honorable and Glorious Prophet, 

Forerunner and Baptist John.  

8:30 AM  Health and Blessing for Mary Meza (Mom) by Mary Meza 

 

SATURDAY, October 1  THE PROTECTION OF THE MOST HOLY MOTHER 

OF GOD / ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

8:30 AM  † Ann & Tom Poole by Poole Family 

 

SUNDAY,  October 2  17th Sunday after Pentecost  

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

10:00 AM   † John Prystash by Sonia Storoshenko (Ukr.)  

 

This Week’s Readings 

Epistle: 2 Corinthians 6:1-10 

Gospel: Luke 5:1-11 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Corinth. 6:16-7:1 

Gospel: Luke 6:31-36 

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

 

THANK YOU! 

My heartfelt thanks to Iryna Karavan, Olha Senyk, Svitlana Hural and Tetyana Putera for birthday greetings, 

organizing delicious lunch and cake and all the parishioners, who remembered me on my special day. May the Lord bless 

all of you generously! 
 

FESTIVAL COMMITTEE MEETINGS will be held on this Sunday, September 25, after the second Liturgy. The meeting is open 

to all parishioners.  

 

RAFFLE TICKETS for drawing during the parish festival can be picked up from the church lobby.  

In the lobby there is also a list where you can enter your name for volunteer work during the parish festival. 

 
 

Celebrate the New Liturgical Year – Spiritually Adopt a Priest.  

Heavenly hosts worship ceaselessly as we mark the beginning of a 

new liturgical year, September 1st.  

Join the celebration by spiritually adopting a priest. Become a 

second “soul” to a bishop, priest or seminarian in our eparchy, by 

offering daily prayers, fasting, and other supplications. To 

participate, please e-mail your name and address to: 

spirituallyadoptapriest@gmail.com. Indicate your preference for an English or Ukrainian prayer card. Or log onto https://

stjosaphateparchy.com/.  Thank you for interceding on behalf of our priests.   

 

Dear Parishioners, 
In order to have a successful event, we ask for everyone to help in any way they can. 

Auction Donations by Parisheners : We will again have our Silent Auction. We sincerely ask for your donations so that we have 

a wide variety of prizes.  Please bring your Auction Donations to the large hall. Write your name on a sheet provided and place it 

in front of your donation. All prizes and gift cards are greatly appreciated.  If you have any addition questions. 

Auction form for Businesses:  As in the past, many of us have asked business for Auction Donations. Please find letters in the 

vestibule that you may take to businesses and ask them for donation. Gift cards are are great appreciated.  Please let businesses 

know that their business will be advertised during the AutumnFest and also in our church bulletin. Their Auction Donation is tax 

deductible. 

 

THANK YOU! Catherine Chrzanowski 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!  
 

FEAST OF THE PROTECTION OF THE THEOTOKOS 

On Saturday, October 1st, we celebrate the Feast of the Protection of the Theotokos, the Blessed Virgin Mary. This feast 

day celebrates the miraculous appearance of the Mother of God at Blachernae, in the tenth century. On Sunday, October 

1st, during the All Night Vigil, when the church was overflowing with those at prayer, St. Andrew of Constantinople and 

his disciple St. Epiphanius had a vision and beheld the Holy Theotokos surrounded by St. John the Baptist and several 

other saints and angels. On her knees and with her face drowned in tears, the Blessed Virgin prayed for a long time. Then she took 

her veil off and spread it over the people as a sign of protection from enemies both visible and invisible. During the time, the 

people in the city were threatened by a 

barbarian invasion. After the appearance 

of the Mother of God, the danger was 

averted and the city was spared from 

bloodshed and suffering. As we celebrate 

this feast we honor the Mother of God and 

ask for her continuing protection.  

Collections: September 18, 2022  
1st D. Liturgy - $79.00    2nd D. Liturgy - $739.00     

Candles: - $68.00  Coffee - $81.00  

Special Donation  - $325.00     Total: $1,694.00      

May God bless and reward your generosity you show  

to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

SAVE THE DATE! 

MARK YOUR CALENDAR! 

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ! 

ЗАЗНАЧТЕ В СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ! 

42nd - Annual Parish Autumn Fest:  

Saturday & Sunday 

November 12 - 13 

Осінній Парафіяльний Фестиваль: 

субота і неділя 12 - 13 листопада 

HAPPY BIRTHDAY 

Our parishioners, Mrs. Olha Senyk & Mr. James 

Leddy will celebrate their birthdays on Sunday, 

September 25 & Monday, September 26.  

 May the Lord God shower his blessings upon 

them and grant them health, peace, happiness, and many 

years. Mnohaya Lita!!! 

https://stjosaphateparchy.com/
https://stjosaphateparchy.com/
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

ДЯКУЮ! 

Сердечно дякую Ірині Караван, Олі Сеник, Тетяні Путері, Світлані Гураль за вітання в день мого народження, 
дарунки та організацію кави, борщу з канапками та святкового торта, а також всім парафіянам, які пам’ятали про 
мене у вітаннях. Нехай Господь Вас щедро благословить! 

 
СХОДИНИ ФЕСТИВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ пройдуть в цю неділю 25-го вересня по другій Службі Божій. 

Всі є запрошенні до участі. Прийдіть, щоб висловити свої ідеї. 

 
ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ для розіграшу під час парафіяльного фестивалю можете забрати з вестибюлю храму, 

виповнити вдома і корінці квитків повернути назад. Також там є списки для волонтерів, де ви можете вписати 
своє ім’я для допомоги під час парафіяльного фестивалю. 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ / LITURGY INTENTIONS: Якщо 
ви хочете замовити Службу Божу в різних ваших наміреннях, 

будь - ласка дзвоніть до священика.Отець Богдан приймає 
інтенції – намірення на щоденні Літургії.  
Служба Божа – це найголовніша молитва в житті кожного 

християнина, адже її заповідав нам молитися сам Ісус Христос. 
Ключовим моментом в цій молитві є Таїнство Пресвятої 
Євхаристії – перетворення хліба й вина на Тіло і Кров 

Спасителя, та споживання цих дарів. „Чиніть це на мій 
спомин” (Лк. 22, 19), − сказав Христос своїм учням під час 

першої Служби Божої. Однак, на практиці, Служба Божа є далеко не найголовнішою молитвою в житті поодиноких 
віруючих. Чимало є таких, хто не розуміє значення та змісту цієї молитви. Інші тримаються переконання, що не 
обов’язково брати участь у Службі Божій – вистарчає помолитися вдома будь-яку, чи свою улюблену молитву. Часто 

можна зауважити, що інші молитви, дев’ятниці до святих та ін., є набагато важливішими для деяких християн, ніж Служба 
Божа.  
Молитися вдома і брати участь у Службі Божій, це не одне й те саме. Усі наші молитви, жертви, милостині, пости й т.д., не 

гідні того, щоб рівнятися по своїй вартості із Службою Божою. Послухайте, що сказав святий Лаврентій: „Служба Божа 
миліша Господу Богу, ніж заслуги всіх людей і ангелів”. Ми більше подобаємося Богові, коли візьмемо повну участь у 
Службі Божій, ніж усіма своїми молитвами, постами й добрими ділами. На Службі Божій, ми більше надолужуємо Богові 

за наші провини, ніж своїми, навіть найстрогішими покутами та умертвленнями. „Служба Божа, − сказав святий Киприян, − 
це лік на наші немочі; це всепалення за наші провини”.  

 

ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ ЗА НАШИХ ДУХОВНИХ ВОЇНІВ 
Христос приніс своє життя в жертву за нас, священики приносять жертву Богові за паству. Закликаємо вас приєднатися до 

зростаючої кількості парафіян, які щоденно офірують молитви і жертви за священиків.  
Ви маєте нагоду виконати важливу роль в підтримці священиків, які знаходяться на передньому краї духовної боротьби за 
спасіння душ.  Відправте запит з вашим ім'ям, електронну і поштову адресу до: spirituallyadoptapriest@gmail.com, щоб 

одержати молитовну картку, вказавши, якою мовою ви бажаєте молитися.  Вам буде надіслано ім'я священика, єпископа чи 
семінариста, за кого молитися.  Через наші молитви будемо просити ласки і заступництва для нашого духовенства. Не 

відкладайте це на завтра, зробіть рішення сьогодні. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ПАРАФІЯН: Якщо ви бажаєте зареєструватися і стати членом парафії  Богоявлення, ви можете це 

зробити заповнивши бланк для реєстрації, який знаходиться в вестибюлі храму і передати його священику чи вкинути до 
недільного кошика під час збірки чи подати до парафіяльного офісу. Тоді ви зможете також отримати конверти для 

пожертв на цілий рік. 

 
ОНОВЛЕННЯ СПИСКУ ПАРАФІЯН: Якщо ви за останній рік змінили свою адресу проживання, будь ласка, дайте знати 

священику, щоб він міг обновити список адресів парафіян. 

 
40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ:Від 28 вересня і до 6 листопада триватиме молитовна акція “ 40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ”. Мета акції – 

припинення абортів, дітовбивства в утробі матерів. Кожного дня протягом цього часу перед пологовими будинками триватиме 

молитовна акція за адресою: All Women’s Health Center, Inc. Розміщений за номером 4131 Central Avenue, в якій кожна парафія  

може взяти особисту участь через молитву і піст. Наша парафія буде брати участь в молитві у вівторок 1 липня з 9 

години ранку. ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ! 

ВІТАЄМО! 
Наші парафіяни Ольга Сеник та Джеймс 

Ледді святкуватимуть свої дні народження 

у неділю 25 вересня та понеділок 26 

вересня. 

  Нехай Господь Бог кріпить їх своїм 

благословенням і дарує їм здоров’я, мир, 



Epiphany of Our Lord                                                                                                         
Ukrainian Catholic Church                                                                                          

434 -90thAvenue North                                                                                          
St. Petersburg, Florida 33702 

 
Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

(727) 576-1001 

          42st Annual “AutumnFest” 
Saturday and Sunday, November 12th and 13th, 2022 

Dear Sir or Madam,  

We are asking merchants, neighbors, and friends in the Tampa Bay area for their support of our annual 

“AutumnFest” which will be held Saturday, Nov. 12th, and Sunday, Nov. 13th, 2022, on the church grounds,  434 - 

90th Ave. N., St. Petersburg, Florida. Due to the war in Ukraine, this year, twenty percent (20%) of all profits from the 

“AutunmFest” will go directly toward helping Ukraine.  We ask you for support of this very important cause.  

 

Please consider making a donation toward our “Silent Auction”.  Your donation would be a wonderful addition to 

the available prizes.  In return, we will advertise your company and/or organization by listing you as a generous 

sponsor of our “AutumnFest” on placemats and in the church bulletin.  Your donation will also be acknowledged 

when the prizes are awarded.  

The “AutumnFest” is a fundraiser and an educational event. The Ukrainian community is proud to share the many 

aspects of the traditional Ukrainian culture which include arts, crafts, music, song, and dance. Our traditional 

Ukrainian cuisine of varenyky (pierogies), holubtsi (stuffed cabbage), potato pancakes, borsch (beet soup), and 

kapusta (sauerkraut), along with other ethnic treats, will be available for dining in and take out.  

 

Please support us by sending your donation and the completed bottom portion of this letter to the address listed 

above.  All donations are tax deductible. We thank you in advance for your generous support.  

                                                 Sincerely,  

Olya N. Czerkas                                                                     Rev. Bohdan Barytskyy     

Chairperson of the Auction Committee                                 Pastor 

 

* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sponsorship Information Form 

(Please complete and return with your generous donation.) 
 

Your Donation: ______________________________________________________________________ 

            

 Approximate Value: __________________________________________________________________ 
 

Company Name: __________________________________ Contact Person: ______________________ 

 

Address: ________________________________________  Phone: _____________________________ 

 

City/State/Zip Code: _______________________________ E-Mail: ____________________________ 

 



AutumnFest Auction:                 

Your Help is needed. 

Our traditional AutumnFest will be held this year on 

Saturday, Nov. 12th and Sunday, Nov. 13th, 2022.   

With your help, we will have our auction again,  

which is entertaining and a wonderful fundraiser. 

We hope that every family make a thematic basket or 

a donation to our auction.  Examples are as follow:  

 

Italian Meal Basket        Chocolate Basket      Children’s Basket     Your Art          

Christmas Basket         Winn Dixie Basket      Wine Basket          Ukrainian Items 

Car Care Basket         Coffee Basket        Tea Basket         Creative Items                           

Baby Basket                   Beach Basket                 Publix Basket          Unique Gifts 

 

Gift Cards to restaurants, grocery stores, movie theaters, and special events are always 

great. Passes to baseball, football, basketball, hockey games, or golf outings make every 

sports fan happy. Use your imagination. Ask for donations from shops you frequent. We 

need your help and appreciate every donation.   

Remember, all donations are a tax deductible.   

 

If you have questions please  

Contact Olya at (727) 421-0221  

or e-mail her at StPeteUkie@aol.com  

Your help is needed to make this a successful event. 

Thank you in advance.  
 
 
************************************************************************************************************************************************** 

        

Please bring your donations to the small parish hall beginning Sunday, Sept. 25th. 

Please complete the following form and leave it with your donation.  

 

  

I will donate/donated _____________________________________________________      

 

        _____________________________________________to the AutumnFest Auction.  
 

 

Your Name: _____________________________________________________________ 
 

Your Phone Number: ______________________________________________________ 

 

Your E-mail: ____________________________________________________________ 

 

 



Свято Покрови Пресвятої Богородиці  

Марія гідна найвищої прослави в Бозі, бо Вона — найсвятіша з усіх 

людей . Життя Марії — це сама святість, любов до Бога і всіх 

людей. Коли Мати Божа — найсвятіша з усіх людей і достойніша 

навіть від небесних Херувимів і Серафимів, то чи не повинні ми цю 

найдостойнішу особу любити і прославляти? Необхідно пам’ятати, 

що Пресвята Діва Марія не лише породила нам Христа, йшла з ним 

на Голгофту, а й досі молиться за нас, просячи в свого Сина Ісуса потрібні нам ласки та 

охороняючи від лиха. Про це український народ співає так: “Ти за всіх молишся, 

Предобра... Ти грішників з тяжкої муки через свої руки спасаєш, не дай пропасти!” Свято 

Покрови Пресвятої Богородиці є славним засвідченням цієї безперервної доброчинності. 

Св. Церква установила його, щоб пригадувати і виявляти нам небесну поміч Божої 

Матері у скрутну для нас хвилину.  

Коли 903 року Божого на Царгород напало вороже військо, греки в сердечному 

благанні звернулися до Пресвятої Богородиці за порятунком. Божа Мати вислухала 

гарячі молитви стривоженого народу і видимим способом подала їм свою опіку. У 

Влахернській церкві над Чорним морем з’явилася Божа Мати під час Литії в оточенні св. 

ангелів, пророків і апостолів та серед молитви розпростерла над благаючими її помочі 

людьми свій рантух-шаль на знак, що бере народ під свою опіку і охоронить його від 

нещастя. Побачили ту чудесну з’яву св. Андрій Юродивий та його учень Епіфаній, які 

молилися за охорону міста від ворожого нападу. Коли Божі слуги розповіли про це 

присутнім у церкві людям, вони з надією на опіку Божої Матері та повні радості 

розійшлися додому. Незабаром після тієї з’яви грецьке військо перемогло і прогнало 

наїзників. На пам’ятку про цю подію Царгородський патріарх установив свято Покрови 

Пресвятої Богородиці Марії, яке й ми перейняли від греків і досі святкуємо його. 

 Україна в особі Пресвятої Богородиці мала не раз ласкаву заступницю, про що й 

досі збереглися різні оповідання. Одне з них пов’язане з обороною міста Теребовлі. 

Діялося це 1672 року. На українське місто, де був сильний мурований замок, напали 

турки і хотіли здобути його. Коли ж наші вояки відбили всі ворожі наступи, турки 

підклали міни під мури міста, щоб висадити їх у повітря, здобути місто та прокласти собі 

шлях у глиб краю. Мешканці Теребовлі зійшлися до замкової церкви, де провели цілу ніч 

перед чудотворною іконою Божої Матері в молитві, благаючи охорони від смерті й 

неволі. Марія вислухала сердечне прохання нашого народу, бо коли вранці вибухнули 

міни, вони не розвалили мури міста, а підірвали турків. Це зчинило такий переполох, що 

вороги поспішно відступили від Теребовлі.  

На українській землі понад 150 місцевостей мали чудотворні ікони Божої Матері. 

Серед них Почаїв, Гошів, Зарваниця, Крехів, Самбір. Туди наш народ йшов з любов’ю й 

молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб поклонитися Їй або випросити собі якусь ласку. 

І Божа Мати рятувала своїх дітей як наймилосердніша Мати й Заступниця перед Богом. І 

нас, українців, й інші нації. . Якщо люди щиро величають Пресвяту Богородицю та 

просять у Неї всякої помочі та опіки, то й ми звертаймось до Неї у своїх власних, 

родинних, національних, загально-церковних і вселюдських потребах та кожного дня 

молитвою благаймо в Небесної Матері ласки для дочасного й вічного щастя і особливо 

тепер в часі війни. 



SIXTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (7): By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief; You changed the lamenta-

tion of the myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are risen, O Christ our God, offering 

great mercy to the world.  

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

Kontakion (7): No longer shall the dominion of death be able to hold humanity, for Christ went down shattering 

and destroying its powers. Hades is bound. The prophets exult with one voice: The Savior has come for those with 

faith, saying: Come forth, O faithful, to the resurrection!  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (7): O All-praised Treasury of our resurrection, we hope in you, bring us up from the pit and depth of 

sins, for you have saved those subject to sin by giving birth to our Salvation, O Virgin before childbirth, and virgin 

in childbirth, and still a virgin after childbirth.  

  

Prokimenon (7): The Lord will give strength to His people; the Lord will bless His people with peace.  

Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; bring to the Lord young rams.  

Prokimenon (7): The Lord will give strength to His people; the Lord will bless His people with peace.  

 

Epistle: Reading of the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians. (2Cor 6,1-10)  

Brethren: Working together, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says: “In an ac-

ceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you.” Behold, now is a very acceptable time; behold, 

now is the day of salvation. We cause no one to stumble in anything, in order that no fault may be found with our 

ministry; on the contrary, in everything we commend ourselves as ministers of God, through much endurance, in 

afflictions, hardships, constraints, beatings, imprisonments, riots, labors, vigils, fasts; by purity, knowledge, pa-

tience, kindness, in a holy spirit, in unfeigned love, in truthful speech, in the power of God; with weapons of right-

eousness at the right and at the left; through glory and dishonor, insult and praise. We are treated as deceivers and 

yet are truthful; as unrecognized and yet acknowledged; as dying and behold we live; as chastised and yet not put to 

death; as sorrowful yet always rejoicing; as poor yet enriching many; as having nothing and yet possessing all 

things.  

Alleluia Verses:  
Verse (7): It is good to give praise to the Lord; and to sing in Your name, O Most High.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (7): To announce Your mercy in the morning and Your truth every night.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 5,1-11) EIGHTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
At that time, Jesus was standing by the Lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake; the fisher-

men had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he 

asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After 

he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in 

reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.” 

When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. They signaled to their part-

ners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. 

When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” 

For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and 

John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you 

will be catching men.” When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.  

 

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



16-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (7): Знищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив розбійникові рай, мироносицям плач на радість 

перемінив і апостолам звелів проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даючи світові велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (7): Вже більше влада смерти не зможе людей держати, зійшов бо Христос, знищивши і знівечивши 

сили її, зв'язується ад, пророки ж однодушно радіють. З'явився Спас тим, що вірують, промовляючи: 

Виходьте, вірні, до воскресіння.  

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

Богородичний (7): Як на скарбницю нашого воскресіння, надіємось на Тебе, Вссхвальна, тож виведи нас з 

ями й безодні прогріхів, бо Ти спасла підлеглих гріхам, породивши наше Спасіння. Як перед народженням 

Ти була Діва, так і в родженні і по народженні, Ти залишилась Дівою.  

 

Прокімен (7): Господь силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить людей Своїх миром.  

Стих: Принесіть Господові, сини Божі, принесіть Господові молодих баранців.  

Прокімен (7): Господь силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить людей Своїх миром.  

 

Апостол: До Корінтян другого послання св. апостола Павла читання (2Кор 6,1-10)  

Браття, як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже: 

“Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер - час сприятливий, ось 

тепер - день спасіння.” Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше 

служіння; але в усьому виявляємо себе, як слуг Божих, у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у 

тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у 

довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї 

справедливости в правиці й лівиці, у славі й безчесті, у наклепах і добрій славі; як обманці, однак правдиві, 

як незнанні, а проте надто знані; як ті, що вмирають, а все живі; як карні, та не забиті; як сумні, та завжди 

веселі; як бідні, а багатьох збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все посідаємо.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (7): Добре воно - прославляти Господа, і співати Твоєму імені, Всевишній.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (7): Звіщати вранці Твою милість, ночами - Твою вірність.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 5,1-11) 18-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Того часу, коли Ісус стояв біля Генезаретського озера, побачив два човни, що стояли край озера: рибалки 

вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його 

відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ учити.  

Коли він перестав говорити, сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на ловитву.” 

Озвався Симои і каже: “Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, але на твоє слово закину 

сіті.” Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх 

товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли допомогти їм. Прийшли вони й наповнили обидва 

човни, аж почали потопати. Побачивши це Симон Петро, припав до колін Ісуса й каже: “Іди від мене, 

Господи, бо я грішна людина,” Жах бо великий огорнув його й усіх, що були з ним, із-за риб, що їх піймали; 

також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: “Не 

бійся! Віднині людей будеш ловити.” І витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним.  

 

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

Алилуя, алилуя, алилуя.  


