
 

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 

Confession —15 minutes before Liturgy 

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

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

Email: bbarytskyy@gmail.com 

SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2019 - NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY  

                                     SUNDAY BEFORE THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS  

 

Mon. Sept. 9     8:30 AM –  † Hillary & Ihnat Billinsky by Yurij & Yaryna Telepko 

Tues. Sept.10    8:30 AM –  † For victims who lost their life in terrorist attacks 9/11 by Fr. Bohdan 

Wed. Sept.11    8:30 AM –   Health & Blessings for Roxana Serna by Marion Serna 

Thur. Sept.12    8:30 AM –   Health & Birthday Blessing for Bohdan Struk on his 41th Anniv. by Hanna Struk 

Fri.   Sept.13     8:30 AM –   Health& Blessings for Stephen Serna by Marion Serna 

Sat.  Sept.14      9:00 AM –  The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross HOLY DAY OF OBLIGATION - FAST DAY  

                                                  Divine Liturgy & Funeral Service in memory † Dawna S. Metcalf 

Sun. Sept. 15  - 8:30 AM    Health& Blessings for All Parishioners (Eng.) 

                          10:00 AM – Health & Blessing for Victor Barr by Eva Reinhardt & Taras Louchtchik (Ukr.) 

 

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

May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our parish. Our Lord will reward you immensely.  

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

This Week’s Readings: Epistle: Galatians 6:11-18 Gospel: John 3:13-17  

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

Sunday, September 8:   8:30 AM  -  Health & Blessings for All Parishioners (Eng) 

                        10:00 AM –  Health & Blessing for Tamara Kulba on her 46th Birthday (Ukr.) 

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


 

                  РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

Сьогодні 8-го вересня ми святкуємо празник Різдва Пресвятої Богородиці. Церква не має звичаю 

святкувати день народження святих на землі, але їхній день народження для неба - день смерти. Виняток 

становлять двоє найбільших святих у Церкві: Пречиста Діва Марія і святий Йоан Хреститель. Ми 

святкуємо не тільки їхнє небесне, але й земне різдво. Один з великих празників, що стоїть на початку 

нашого церковного року, це празник Різдва Пресвятої Богородиці. Як видно зі слів тропаря празника, це свято особливо 

радісне і важливе. Радісне, бо це день народження Божої Матері і Владичиці неба й землі. Важливе, бо доводить велику 

правду святої віри у богоматеринство Пречистої Діви Марії, з якої "засіяло Сонце Правди, Христос Бог наш". "Прийдіть 

усі вірні і прибіжімо до Дитини, бо родиться та, що ще перед зачаттям своїм вибрана на Матір Бога нашого. Вона - це 

посуд дівства, розцвілий жезл Арона з кореня Єссея, проповідана пророками і плід праведних Йоакима й Анни. Вона 

родиться і з нею світ обновляється."  

 

СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА  

14-го вересня ми святкуємо торжественний празник Всесвітнього Воздвиження Чесного і Животворного Хреста 

Господнього. Хрест Христовий був віднайдений у 4-му століті святою Оленою, матір'ю Константина Великого. Хрест 

був урочисто воздвижений патріархом Єрусалимським над містом. І для нас, сучасних християн, Хрест Господній є 

свідком безмежної Божої любові. Це Хресне дерево окроплене дорогоцінною кров'ю Христа. За словами святого 

апостола Павла, ми не маємо чим хвалитися, як тільки Хрестом на якому помер наш Спаситель, «БО СЛОВО ПРО 

ХРЕСТ - ГЛУПОТА ТИМ, ЩО ПОГИБАЮТЬ, А ДЛЯ НАС, ЩО СПАСАЄМОСЯ, СИЛА БОЖА» (1 Кор. 1, 18). Тому 

Хрест для нас є і має бути таким цінним і шанованим.  

 

FEAST OF THE NATIVITY OF THE THEOTOKOS  

Today, September 8, we celebrate the feast of the birth of the Mother of God. The record of her birth is not found in the Bible. 

The traditional account of the event is taken from the apocryphal writings which are not part of the New Testament scriptures. 

The traditional teaching which is celebrated in the hymns and verses of the festal liturgy is that Joachim and Anna were a pious 

Jewish couple who were among the small and faithful remnant-“the poor and the needy”-who were awaiting the promised messi-

ah. The couple was old and childless. They prayed earnestly to the Lord for a child, since among the Jews barrenness was a sign 

of God’s disfavor. In answer to their prayers, and as the reward of their unwavering fidelity to God, the elderly couple was 

blessed with the child who was to become the Mother of the Messiah-Christ. The feast of the Nativity of the Theotokos is a glori-

fication of Mary’s birth, of Mary herself and of her righteous parents. It is a celebration as well of the very first preparation of the 

salvation of the world. For the “Vessel of Light,” the “Book of the Word of Life,” the “Door to the Orient,” the “Throne of Wis-

dom” is being prepared on earth by God himself in the birth of the holy girl-child Mary.  

 

VENERATION OF THE HOLY CROSS  

On Saturday, September 14th, we will celebrate the Feast of the Exaltation of the Precious and Life-Giving 

Cross and we will continue venerating the cross during the week. At the beginning and at the end of all Divine 

Liturgies we will sing the hymn to the cross: “To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify 

your holy resurrection.” This hymn is accompanied by a full prostration to the ground. We ask all parishioners 

who are physically capable, to honor the precious and life-giving cross, by prostrating themselves as we sing 

this hymn. As a sign of respect and veneration, we approach the tetrapod and honor the cross with a kiss.  



ОГОЛОШЕННЯ 8 - го вересня 2019 

                                                   СХОДИНИ ФЕСТИВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

Відбудуться в неділю 15 вересня, відразу по другій літургії. Всі бажаючі є запрошені. 

 ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ  

В неділю 1 вересня 2019 року наша парафіяльна спільнота отримала нового члена. Анна Марія Івашків, дочка 

Андрія та Олени Івашків, одержала Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, Миропомазання і 

Пресвяту Євхаристію). Нехай Господь благословить новоохрещену через ціле її життя. Многая літа!    

 ПАМ`ЯТАЙМО 9-11  

У середу - 18-та річниця трагедії 11-го вересня. Зупинімось на хвилю, щоб згадати людей, які втратили своє 
життя в цей день в Вежах-Близнюках, Пентагоні і в Шенксвіл, Пенсильванія, а також тих, які згубили своє 

життя, рятуючи інших. Згадаймо тих багатьох, хто залишився в живих, але страждають від наслідків травм та 

членів сімей, які втратили своїх близьких у цей день. Пам'ятаймо про жертв терористичних актів в своїх 

молитвах.   

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК  

В неділю 22 вересня після другої Літургії будемо мати парафіяльний пікнік. Всі є запрошені.                                                         

                                                           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. 

  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. 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 

Дякуємо родині Leddy, 

Джеймсу, Стефані і Христині  

за щедру офіру в розмірі  

$ 900. 00 на купівлю крісел та стола. 

Дякуємо родині Сливка 

Андрію, Ліні, Діяні і Наталі 

 за щедру офіру - $400. 00 на купівлю крісел та 

стола. 

Дякуємо Джошуа Metcalf і його сестрі 

за офіру на ризи в пам'ять його покійної матері 

Дани Metcalf . 

Нехай Господь благословить жертводавців! 



ANNOUNCEMENTS – SEPTEMBER 8 , 2019 

Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in 

prayer. 

                                                                NATIONAL DAY OF PRAYER & FASTING FOR LIFE 
On Saturday 28th September, please pray and fast for the end of abortion and euthanasia in this Country. Your prayer and fasting is ur-
gently needed as there was a large increase in the number of abortions in this country last year. For details of our live saving work 

see www.GoodCounselNetwork.com’  

WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED!  

On Sunday, September 1, 2019, we received a new member into our Church community. Anna Maria Ivashkiv, infant 

daughter of Andriy and Olena Ivashkiv received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation & Holy Eu-

charist). M ay God bless and be with Anna Maria to guide and protect her throughout her life.  

 FESTIVAL COMMITTEE MEETING will be on Sunday, September 15, 2019 after second Liturgy. All are welcome! 

WELCOME BACK PARISH PICNIC 

EVERYONE IS INVITED FOR FOOD, FUN & FELLOWSHIP AT OUR “WELCOME BACK CHURCH PICNIC” TO BE      HELD ON  

SUNDAY, SEPTEMBER 22nd, FOLLOWING THE 10AM LITURGY. JOIN US OUTDOORS & UNDER THE SHADY TREES FOR THIS 

FAMILY EVENT!  HOTDOGS & BEVERAGES PROVIDED BY THE CHURCH.  

BRING YOUR FAVORITE DISH TO SHARE!! ALL ARE WELCOME & ENCOURAGED TO COME & CELEBRATE A NEW CHURCH 

YEAR WITH YOUR EPIPHANY FAMILY! 

HOMEBOUND PARISHIONERS 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND PARISHIONERS WHO ARE ILL OR RECOVERING. Please submit 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: Roxanna Serna, Maria Golowko, Mary Elizabeth, Paul Matviuw, Thomas Poole, Consuela Salem, Leo Markiv. May God bless 

and restore them to health for many years. Please contact Fr. Bohdan (216-269- 6829) if you would like to add a name to our prayer list.  

   LITURGY INTENTIONS: Fr. Bohdan is accepting intentions 

from parishioners for Divine Liturgies; please contact him.                                 

                          CHAIRS / TABLES 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 addi-

tional 8 tables at a cost of $400. The chairs which we have decid-
ed 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. 

Collections for September 1, 2019: 

Sunday Offerings:  1st Liturgy:  $ 304.00 
2nd Liturgy:           $422.00  

Kitchen:                  $ 42.00 

A/C contribution:   $ 1.00 
Candles:                  $ 58.00 

Building Fund:       $ 298. 00  

Vestment Fund:      $170.00           

Table/Chairs Fund: 2, 303.00 
Duplex Rent:          $ 2, 350.00        

Total:     $5, 948.00 

  

OUR SPONSORS 

We sincerely thank 

James, Stefanie & Christine Leddy 

for their generous donation for our parish in the 

amount of $ 900.00. They paid for new chairs and 

table for the parish hall.  

We sincerely thank   

Andrij, Lena, Diana & Natalia Slywka  

for their donation in the amount of  

$ 400.00. They paid for table & chairs. 

We sincerely thank 

Joshua Metcalf & his sister 

for donation in Memory his Beloved Mother  

† Dawna Metcalf toward Vestment Fund  in the 

amount of $170.00. 

May God reward & bless all of you! 

http://www.goodcounselnetwork.com/

