
 

Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church 

434 90th Avenue North              St. Petersburg, FL33702

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

Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього 

Divine Liturgy Schedule:  Sunday 8:30 AM (English) - 10:00 AM (Ukrainian) 

Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 

Confessions —15 minutes before Liturgy 

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

Pastor: Rev. Bohdan Barytskyy – rectory: 727-576-1001; cell: 216-269-6829 

Email: bbarytskyy@yahoo.com 

SUNDAY, AUGUST 18, 2019 - TENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 

 

Mon. Aug. 19:  8:30 AM – † Wolodymyr Golowko by Bertha Goronowicz 

Tues. Aug. 20:  8:30 AM – †  Wolodymyr Golowko by Bertha Goronowicz 

Wed. Aug. 21:  8:30 AM – † Wolodymyr Golowko by Irene & Anatol Popovich 

Thur. Aug. 22:  8:30 AM –  † Григорій і Катерина  †  Сергій і Вікторія Бочневич від родини Бочневич 

Fri.   Aug. 23:   8:30 AM –  † Jack A. James Sr. by Jack & Lesia James 

Sat.  Aug. 24:    8:30 AM –   † Basyl & Anna Tabachuk by Eva Reinhardt 

Sun. Aug. 25:                         ELEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 

                          8:30 AM    Health& Blessings for All Parishioners (Eng) 

                          10:00 AM – Jaroslawa Popovich by Irene Popovich (Ukr.) 

 

     Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Господь благословить Вас за 

участь і молитву! 

May our Lord God bless you for your generosity to our Church and remember that God will 

reward you. 

Нехай Добрий Господь винагородить Вас за вашу щедрість для вашої парафії. 

This Week’s Readings: Epistle: 1 Corinthians 4:9 -16 Gospel: Matthew 17:14-23 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

Sun. Aug. 18:  10:00 AM – Health& Blessings for All Parishioners (Ukr. & Eng) 

                                    Health & Blessings for Bertha Gornowicz & Joseph Frank by Zoriana & Ihor Voryk 

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


1-го вересня - Початок церковного року-індикт. 

 Вересень є не лише звичайним, календарним початком нової пори року- осені, а й важливою 

подією у житті Церкви. Саме 1-го вересня Церква святкує початок, найменування, нового 

церковного року, який розпочинає коло літургійних богослужінь. 

Установлення дати, якою розпочинається літургійний рік на 1-ше вересня, має давню історію, 

початки якої сягають часів Римської імперії. Якщо поглянути у церковний календар, то в день 

початку церковного року зустрічаємо слово "індикт", що з латинської мови означає 

"проголошення" . Це був едикт римських імператорів, в якому з метою збирання податків 

містився наказ через певний час проводити оцінку земельних маєтків. Такі едикти почали 

з’являтися від 297 р., за цісаря Діоклетіана (284-305 по Хр.). Першим днем індикту було 23 

вересня- дата народження цісаря Августа. А в 312 році цісар Константин видав постанову про 

податок, який почав діяти з 1-го вересня, а в 313 році ним же був проголошений Медіолянський 

едикт, за яким Церква після трьохсотлітнього гоніння одержала свободу і стала офіційною 

релігією в державі. 

 На Першому Нікейському Соборі 325 року із вдячности імператорові Константинові за 

легалізацію і дозвіл сповідувати християнство отці Церки прийняли дату 1-го вересня за 

початок нового церковного року. 

 Церковний календар, починаючи з 1-го вересня і закінчуючи 31-им серпнем, присвячений 

подіям з життя Христа і Богородиці, а також великій кількості святих. 

У посланні наших Єпископів читаємо: "Літургійний круг нашої Церкви є дуже багатий. 

Впродовж цілого року устав постійно показує своїм вірним таїнства життя, страстей, смерти і 

воскресення нашого Божественного Спасителя, величі Божого Материнства й могутнього 

заступництва Пречистої Діви Марії, подвиги святих мужів і жінок, що своїм геройським 

наслідуванням Христа прославили Бога й увесь людський рід. Часи посту й утримання від 

гучних забав мають допомогти вірним більше панувати над собою та краще готуватися до 

таїнственної зустрічі з Христом у Пресвятій Євхаристії за життя і в день другого приходу 

Христа при кінці світу". 

 Літургійний рік — це наче велика духовна книга, яка вчить нас, як Бога любити, Йому 

служити, Його славити та як спасти свою душу. Cказано про велику Божу любов і милосердя. 

Ця духовна книга кожного дня спонукає нас до молитви, жертви й покути. 

 Рік має 365 днів і багато людей серед нас можуть відійти до вічності ще цього року.  Чи 

покличе Бог нас до вічності?   Не знаємо.  Цей рік для нас може бути останнім тут на Землі.  

Тому маємо бути готові до зустрічі. 

  Христос каже:  "Отже, стережіться, бо не знаєте ви години, коли прийде Господь.  Знайте ж це, 

що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би, і підкопати свого 

дому не дав би" (Матвій 24:42–43). Тому будьте готові ви,—бо прийде Син Чоловічий тієї 

години, коли ви не думаєте!» (Maтвій 24:44). 

  Памятаймо, що наше життя - це величезний Дар, яким Бог нас нагородив, тому маємо прожити 

з користю  в першу чергу для нашої душі і просити благословення на кожен день та дякувати 

Богові за Його ласку. 

  Сьогодні, на початку нового церковного року, ми маємо гарну нагоду над цим замислитись, 

наскільки ми є готові до зустрічі з Христом, переглянути наше життя і внести добрі зміни. 

 Нехай Господь благословить усіх вас у Новому році щедрими духовними дарами, добрим 

здоров’ям, миром, злагодою, розумінням, міцною вірою та Божою любов'ю. 

 



ОГОЛОШЕННЯ 18 - го серпня 2019 

ЗБІРКА НА СТОЛИ І КРІСЛА 

    Великий парафіяльний зал розрахований на 144 особи -18 столів по 8 осіб до кожного столу. 

Парафія закупила вже 10 столів  і потрібно придбати ще додатково 8 столів за ціною $ 400. Крісла, які ми 

вирішили придбати після ретельного огляду, є якісні і надійні, обтягнуті матерією, міцні і мають 12-річну 

гарантію. Приблизна вартість $ 103 за крісло. Рекомендується придбати 150 крісел.  

Дякуємо Вам за підтримку і Нехай Господь, податель всякого добра, щедро благословить Вас, а рука 

даючого нехай ніколи не збідніє. Загальна вартість крісел і столів -  $ 15,850. 

Cвяткування 28-ї річниці Незалежності України в Орландо! 

Шановні друзі, незабаром всі українці будуть святкувати день Незалежності України. Громада українців з 

Флориди 24 серпня 2019року також святкуватиме 28 річницю дня Незалежності України. Всіх бажаючих 

просимо долучитися до свята. Програма свята передбачає концертну та розважальну програму. Ми 

запропонуємо Вам українську кухню з великим асортиментом страв. На святі буде торгівля українськими 

сувенірами та вишиванками. Чудові співаки забезпечать всім нам незабутню атмосферу свята. Бажаючим здійснювати 

торгівлю звертатися до організаторів свята. Щиро запрошуємо, приходьте з родинами та друзями. Одягнена вишиванка 

буде окрасою свята. Чудові емоції та веселий настрій Вам буде забезпечено. Початок свята о 12.00 до 19.00 год. 245 Lake 

McCoy Dr, Apopka, FL 32712. тел.4073426916 Микола; тел.386848988 Василь; тел.3526691940 Стефанія. 

                                                                              Намірення на Літургії 

Отець Богдан приймає інтенції – намірення на щоденні Літургії. Будь - ласка дзвоніть до 

священика. 

 

САМОТНІ ПАРАФІЯНИ 

Якщо ви знаєте старших парафіян, які з різних причин не приходять до церкви на недільну Літургію через 
стан здоров’я або не керують автом, дайте знати отцю Богдану. Просимо подавати імена своїх рідних або 

знайомих, котрі перебувають у стані хвороби та потребують нашої молитовної допомоги щодо швидкого 

одужання: Марія Головко, Мері Елизабет та Павло Матвіїв, Томас Пул, Консуела Салем, Лев Марків і Дана 

Меткеф. Нехай Бог благословить їх. 

 

Підготовка до першої Св. 

Тайни Сповіді і Св. 

Євхаристії 

Найближчим часом ми плануємо розпочати 

катехизацію до першої сповіді і урочистого 

св. Причастя. Якщо у вас є діти, які цього 

року планують іти до сповіді, зголосіться в 

парафіяльний офіс, щоб подати ім’я вашої 

дитини і ваш контактний номер телефону. 

Ми повідомимо вас про час і місце 

проведення. 

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ 

Щиро дякуємо Ірині та Анатолію Попович  

за щедру офіру в розмірі  

$ 900. 00 на купівлю 8 крісел та одного стола 

до парафіяльного залу. 

Щиро дякуємо Єві Реінгардт та Тарасові 

Лущик  

за офіру - $200. 00 на купівлю крісла та стола 

до парафіяльного залу. 

Нехай Господь благословить жертводавців! 



 

ANNOUNCEMENTS – AUGUST 18, 2019 

Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  

May the Lord God bless us as we gather in prayer. 

Ukrainian Independence Day Celebration in Orlando 

Come celebrate Ukrainian independence on August 24, 2019. We promise deliver great food, entertain-

ment and put a smile on your face.  All ages welcome! Everyone is welcome!  

Contacts: stmaryukrchurchinapoka@gmail.com or (407) 880-1640  

                                                    HOMEBOUND PARISHIONERS 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND PARISHIONERS WHO ARE ILL OR RECOVERING. Please sub-
mit the names of your relatives or friends that do not feel well so that they could be included in bulletin and we 

could pray for them who need to restore their health: Alyce Clark, Maria Golowko, Mary Elizabeth and Paul Matvi-

uw, Thomas Poole, Consuela Salem, Leo Markiv and  Dawna Metcalf. May God bless and restore them to health for 

many years. Please contact Fr. Bohdan (216-269- 6829) if you would like a name added to our prayer list.  

                                                                                LITURGY INTENTIONS 

                        Fr. Bohdan is accepting intentions from parishioners for Divine Liturgy; please contact him.  

                                                  PROJECT CHAIRS FUNDRAISER 

The large hall was designed for a capacity of 144 people.  Eight persons per table for 18 tables. 

The parish has purchased 10 tables and needs to purchase an additional 8 tables at a cost of $400. The chairs which we 

have decided to purchase after careful review are made by MTS seating.  They are cushioned and fabric covered with a 

black veined frame. They are sturdy and have a 12-year warranty Approximate cost $103 per chair.  It is recommended 

to purchase 150 chairs. Total cost estimate of chairs and tables $15,850. 

CATECHISM CLASSES FOR FIRST CONFESSION & SOLEMN HOLY COMMUNION 

Catechesis classes for First Confession and Solemn Holy Communion will begin soon. If you have a child to be enrolled for this 

year’s classes, please contact the rectory office and give us your 

child’s name and your contact information. You will then be noti-

fied when times and dates of the classes are set. 

Collections for August 11, 2019: 

Sunday Offerings: 

1st Liturgy:                             $ 365.00 

Diocesan Offering:                $ 31.00 

2nd Liturgy:                            $ 414.00 

Diocesan Offering:                $ 55.00 

Dormition:                             $ 15.00 + 200 Ukr. Hryvnya 

Candles:                                 $ 35.00 

Kitchen:                                 $ 94.00 + 100 Ukr. Hryvnya 

Duplex Rent:                          $ 800.00 

Donation for Chair Project:   $ 2000.00   

Church Support :                     $ 5.00      

Total:                                  $ 3,814.00 

We sincerely thank our parishioners 

Irene & Anatol Popovich  

for their generous donation for our par-

ish in the amount of $ 900.00. They 

paid for eight new chairs and one table 

for the parish hall.  

We sincerely thank our parishioners 

Eva Reinhardt & Taras Louchtchik 

for their donation for our parish in the 

amount of  

$ 200.00. They paid for new chair & 

table for the parish hall.  

May God reward & bless all of you! 


