
  

Св. АНДРІЯ УКРАЇНСЬКA KАТОЛИЦЬКA ЦЕРКВA 

St. Andrew Ukrainian Catholic Church 
 

7700 Hoertz Road 
Parma, Ohio  44134-6404 

Church Office: 440/843-9149 (by appointment only)  
Fax:  440/845-2986     Hall: 440/886-3258 
Web Page: www.standrewucc.org; Email: pastor@standrewucc.org 
 

Fr. Ihor Kasiyan, Pastor 
Phone: 440/845-2270 (residence); Cell:  440/391-8500 

 

Subdeacon Joseph Zappernick 
Email: j.zappernick@att.net  
Deacon Andriy Harmatiy 

Email:  aharmatiy@gmail.com 

Deacon Bill Oriti 
Email:  biagio_oriti@sbcglobal.net 
 
 

 

The Policy for the Protection of Children and Youth in our Eparchy, go to 
http://stjosaphateparchy.com/category/safe-environment/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

*Reminder* - If you have a loved one in the hospital 
and would like Fr. Ihor to visit, please contact the 

church with hospital and room information. 
 

Legacy Society - Please remember the Ukrainian Catholic 
Eparchy of St Josaphat (Parma) (440/888-1522) or St. Andrew 

Ukrainian Catholic Church in your estate planning. 
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Sunday of Zaccheus 

(1/22/2023) 
 

Tone 8: 
The Sacrifice of Praise (Eng) Page 114 

Let Us Lift Up Our Hearts (Ukr) Page 49 
 

Scripture reading for Sunday 
Epistle: 1 Tim (4: 9-15) 
Gospel: Lk (19:1-10) 

 
 
 
Liturgy Intentions & Confession Schedule:   

Saturday 
 

1/21 9:00AM 
4:30PM 

+Katherine Nadvit (Evelyn Zappernick) 
For the People of the Parish 

+Maksym Bizyk (Family) 

Sunday 
 

1/22 9:30AM 
12:00NN 

+Maria Hluchowecky (Elizabeth Rylow) 
+Michael Haszyc (1 Yr Panakhyda) (Dave & Denise Yeager) 

Monday 1/23  No Morning Liturgy 

Tuesday 1/24 9:00AM +Roma Holyk-Dankowych (Anonymous) 

Wednesday 1/25 9:00AM +Maria & Teodore (Kosc Family) 

Thursday 1/26 9:00AM +Bohdan Kulchytsky (Kulchytsky Family) 

Friday 1/27 9:00AM +Taras Ivashchuk (Family) 

Saturday 
 

1/28 9:00AM 
4:30PM 

+Yuri Kulchytsky (Kulchytsky Family) 
For the People of the Parish 
+Steve & Elaine Oleksyk (Mary & Olga Rusyniak) 

Sunday 
 

1/29 9:30AM 
12:00NN 

+Dmytro Malysewycz (Irena Malysewycz) 
+Taras Kowcz (Kraus & Jarosewich Families) 

 

Today, the Paschal Cycle begins with the observance of Zacchaeus Sunday, according to our 
Church Slavic tradition.  The cycle is the movable feasts built around the Pascha Sunday 
(Easter) and it will last 18 weeks, which will end with All Saints Sunday (June 4, 2023).  The 
Gospel account of Zacchaeus was chosen to open the Pre-Lent season due to two aspects:  

Jesus's call to Zacchaeus to come down from the tree, which symbolizes the divine call to 
humility and Zacchaeus's repentance. 
 
Вітаємо нових парафіян:  Марію Федьків з родиною та Ольгу Зауличну з родиною 
в Українській Католицькій Церкві св. Андрія та ласкаво запрошуємо приєднатися до нашої 
церковної громади. Нехай Бог благословить вас! 

 

Welcome New Parishioners:  We welcome Mariia Fedkiv and family and Olha Zaulychna and 
family to St. Andrew Ukrainian Catholic Church.  May God Bless You! 
 

Коробки з церковними конвертами 2023 року – тепер готові до забору в головному 
вестибюлі! Якщо ви не можете знайти свою коробку, зв’яжіться з офісом.  Не забудьте 
заповнити реєстраційний конверт – перший конверт у вашій коробці. 

 
2023 Church Envelope Boxes – Are now ready for pick-up in the main vestibule! If you 
cannot locate your box, please contact the church office.  Please remember to complete the 
registration envelope – first envelope in your box and drop into collection basket. 

ОГОЛОШЕННЯ і ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ПОДЯКА - Сердечно дякуємо всім, хто приготовляв Просфору та Бенкет з нагоди  

30-ї річниці висвячення o. Ігоря, яке пройшло з великим успіхом!  Наша парафіяльна 
громада зібралася і влаштувала чудову подію. Ми вдячні всім працівникам, які: 
облаштували зал, приготували їжу, прибрали зал та кухню; а також усім, хто зібрав 

надихаючі промови та чудову дитячу програму. Нехай Бог благословить усіх вас і за 
вашу працю і жертвенність! 
 
Щиро дякуємо - нашим робітникам при пирогах, які пожертвували на потреби нашої 
церкви $2,338.42 (це є 20% їхнього заробітку за Грудень).  
 

ВІДВІДИНИ - Просимо усіх наших парафіян, які бажають щоб наш парох о. Ігор Касіян 
відвідав ваші домівки з Йорданською водою у певний і зручнуй для вас час і день, 
виповнити спеціяльну форму, яку ми подаємо у нашому церковному бюлетені в анґ. мові, 
і надіслати її до церковного офісу або вкинути до церковного кошика. 
 

ПИРОГИ - Наші працівники при пирогах знову повертаються до праці.  Пригадуємо що 
кожний вівторок  о год. 6:00 веч. ми стружимо картоплю; у середу о год. 9:00 ранку 
варимо картоплю, а вечером о год. 6:00 ми накаладємо картоплю на підноси; у четвер від 

год. 9:00 ранку, ми ліпимо і варимо пироги. Просимо усіх приходити і допомагати нам при 
пирогах. 
 

ЗАСІДАННЯ- Наш фінансовий комітет буде мати своє засідання в понеділок, 23-го січня 
2023p. о год. 6:30 веч. в Захристії. 
 

Повідомлямо - усю нашу Українську громаду про те, що згідні рішення нашого 
цвинтарного комітету, який існує при церкві “Св.Андрія”, наш цвинтар “Св.Ап.Петра і 
Павла” буде закритий для відвідування на протязі двох місяців (Січень і Лютий).  З цією 
метою на цвинтарі будуть встановлені спеціяльні знаки, які будуть вас про це 
інформувати.  Просимо вас пам’ятати, що все це робиться, тільки, виключно для вашої 
безпеки.  Дякуємо за ваше розуміння і терпеливість. 

 

Всесвітній день шлюбу - Щороку в лютому ми відзначаємо всесвітній день шлюбу 
(неділя, 12 лютого). Владика Богдан Данило хоче відзначити грамотою 
подружжя, які відзначають 10, 25, 40, 50 та 60-річчя шлюбу протягом 
2023 року. Будь ласка, подайте до церковної канцелярії імена чоловіка 
та дружини, прізвище, кількість років що відзначаються, і якщо свідоцтво 
має бути англійською чи українською. 

 
 

ФІНАНСИ- Усі наші парафіяни, які бажають отримати свій щорічний фінансовий звіт за 
2022р, можуть його отримати через наш церковний офіс. Для цього вам потрібно тільки 
закликати на ном. тел. 440-843-9149 і попросити щоб вам його переслали електронною 
поштою. 

 

ФИШ-ФРАЙ- Після засідання нашого церковного комітету, який відбувся минулого тижня, 
було вирішено, що цього року ми будемо мати наш щорічний проєкт під назвою “Фиш–
Фрай” (рибні обіди) кожної п’ятниці на протязі усього часу Вел. Посту.  Потрібні волонтери, 
які допомагатимуть готувати їжу в четвер увечері та роздавати їжу в п’ятницю. Будь ласка, 
подумайте про те, щоб принести великопостну жертву та допомогти під час цього 
шеститижневого заходу, зареєструвавшись на аркуші для реєстрації волонтерів у задній 
частині церкви або зв’язавшись з офісом церкви (440-843-9149). Додаткову інформацію 

про цей проєкт, ми подамо у наступних номерах нашого церковного бюлетеня.  

 

Weekend Of: 1/15/2023
Weekly 2,455.00$       
Candles 168.00$          
Initial/Dues 500.00$          
Gen Operating Exp 196.00$          
20% Pyrohy 2,338.42$       
Eparchial 30.00$            
Christmas Offering 200.00$          
Theophany 40.00$            
Prosphora Ticket Sales 655.00$          

Church Deposit 6,582.42$       
Cemetery Deposit 1,930.00$       

Weekly Collection/Deposit
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Шукаємо працівника на зарплату на парафію Св. Андрія: 
Богдан Бурдяк багато років був нашим доглядачем території Св. Андрія . Наприкінці 2023 
року він піде на пенсію з цієї посади. На даний момент ми шукаємо когось на його заміну. 
Вимоги до роботи включають: невеликий ремонт навколо території; зустріч і планування 
підрядників для більших робіт; спостереження за будь-якими проблемами в будівлях, а 
також багато інших «доглядових» заходів. Богдан хотів би навчити цю людину перед 
від’їздом, тож якщо ви (чи хтось із ваших знайомих) зацікавлені в цій оплачуваній посаді, 
будь ласка, зв’яжіться з о. Ігор якнайшвидше за телефоном 440-391-8500. 

 
Employment Opportunity at St. Andrew UCC:  Bohdan Burdiak has been our Campus 
Caretaker for many years. At the end of 2023, he will be retiring from this position.  At this 
time, we are looking for someone to replace him.  Job requirements include:  small repairs 
around the campus; meeting and scheduling contractors for larger jobs; monitoring buildings 

for any problems, and many other “caretaking” activities.  Bohdan would like to train this 
person before he leaves, so if you (or someone you know), might be interested in this paid 

position, please contact Fr. Ihor as soon as possible at 440-391-8500. 

 
Sts Peter & Paul / St Andrew Eparchial Cemetery (7700 Hoertz Rd) Winter Access 
Notification:  For safety reasons, the Cemetery Committee will be closing the Cemetery 
grounds for visitation during the winter months of January and February (and any time this 
winter during inclement weather).  Signs will be posted and gates will be locked.  Thank you 
for your cooperation and again, this is for your safety. 

 
PRAYER REQUESTS:  At this time, we ask that you remember to pray for our friends and 

family members who are home-bound, ill, recovering from surgery or 

receiving treatment. O God, your Son accepted our sufferings to teach us the 
virtue of patience in human illness. Hear the prayers we offer for our sick 
brothers and sisters. May all who suffer pain, illness or disease realize that 
they are chosen to be saints and know that they are joined to Christ in his 

suffering for the salvation of the world, who lives and reigns with you and 
the Holy Spirit, one God, for ever and ever.  
 

Blessing of Homes – Fr. Ihor has begun blessing parishioners’ homes.  If you would like to 
have your home blessed on a date and/or time most convenient to you, please cut out and 
complete this form and place in the weekly collection basket or call Fr. Ihor directly at 
440/391-8500. 
 

Name ______________________________________________________________ 
 
Address _____________________________________________________________ 
 
City_________________________________________________________________  
 

Phone # (_____)______________________________________________________ 
 
Preferred Date / Time__________________________________________________ 
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THANK YOU – to everyone who made the Prosphora and Fr. Ihor’s 30th 

Ordination Anniversary Banquet a great success!  It takes a wonderful church 

parish community like ours to pull together and present a magnificent event.  

We are grateful to the behind the scenes workers:  hall set up, food preparation, 

cooking and distribution, hall and kitchen clean up; as well as all those who put 

together inspiring speeches and a wonderful children’s program.  May God Bless 

all of you for your hard work and sacrifice! 

 

We also humbly thank - the St. Andrew Pyrohy Team for their recent 20% 

profit donation of $2,338.42.  God bless all of you for your time and dedication!   

 

World Marriage Day - Every year in February we celebrate World Marriage 

Day (Sunday February 12).  Bishop Bohdan Danylo would like 

to recognize and honor couples celebrating their 10th, 25th, 

40th, 50th and 60th anniversaries of marriage during 2023 with 

a certificate.  Please submit to the church office the first names 

of husband and wife, last name, # of years being celebrated 

and if the certificate should be in English or Ukrainian. 

 

St. Andrew Pyrohy – We have resumed making pyrohy.  Please consider 

volunteering some of your time for this important parish project.  Our 

schedule:  Peeling: (Tuesday,-6:00pm); Cooking: (Wednesday, 9:00am); 

Scooping: (Wednesday, 6:00pm), and Pinching: (Thursday, 9:00am).  Any 

amount of time you can donate on any of these days is greatly appreciated! 

 

Finance Committee Meeting – will be held on January 23, 2023 at 6:30p.m. 

in the Sacristy. 

 

2022 Church Tax Statements:   Statements will be available the week of 

January 29th.  If you need a copy for your records, please contact the church 

office and we will either email a copy to you or a copy can be picked up in the 

church office.   

 
Save the Dates – St. Andrew FISH FRY – We are excited 

to announce that we are returning to a full menu for dine-in 

and carry-out for our annual Lenten Fish Fry this year!  Fridays 

during Lent:  (2/24; 3/3; 3/10; 3/17; 3/24; and 3/31) from 

5:00 – 7:00 p.m.   Volunteers are needed to help prepare food 

on Thursday evenings and serve food on Fridays. Please consider making a 

Lenten sacrifice and helping out during this six-week event by signing up on the 

volunteer sign up sheet at the back of the church or contacting the church office 

(440-843-9149).  Additional information will be available in the coming weeks. 
 
 


