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.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. 

10th Sunday after Pentecost  August 1, 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, August 1   10th Sunday after Pentecost The Procession of the Holy Relics 

of the Precious and Life-Giving Cross of the Lord.  

8:30AM    † Maria & Mykola Woskres by Stefania Zadojnyj 

10:00AM  † Lubomyra Kendzor - 40th Day by Solomia Kendzor  & Family 

                  † Ruzya & Yosyf by Lucy & Bohdan Sawa 

                   Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan  

 

MONDAY, August 2  
8:30AM   Health and Blessing for Fr. John Stevensky by Sonia Storoshenko 

 

TUESDAY,  August 3  

8:30 AM   † Daniel B. Malafy by Bocznewycz Family 

 

WEDNESDAY, August 4  

No service  

 

THURSDAY, August 5  

No service  

 

FRIDAY, August 6 ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 
THE HOLY TRANSFIGURATION OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST.  

9:00 AM   Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan 

Note: Благословення фруктів / Blessing of fruits following the Ambon Prayer.  

 

SATURDAY, August 7  
8:30 AM    † Koruba Family by Cathy Chrzanovski 

 

SUNDAY, August 8   11th Sunday after Pentecost  

8:30AM   † Relatives & Friends of the Susan Family by Yolande Susin 

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

This Week’s Readings 

Epistle: 1 Corinthians 4:9-16 

Gospel: Matthew 17:14-23 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 1 Corinthians 9:2-12 

Gospel: Matthew 18:23-35  

 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 
—————————————————————————————————————————————————————— 

СВЯТО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ  

 У п’ятницю 6-го серпня ми святкуємо празник світлого Господнього Переображення.  Через Переображення 
Божа Благодать була зіслана на апостолів Петра, Якова і Івана так, що вони могли розпізнати Христа таким, 
яким Він був насправді.  Свята Церква молиться: " Ідімо назустріч Христовому Переображенню і  кличмо:  

Надійшов день Божої радости, восходить на гору Таворську Владика, щоб засяяти красою Свого божества".  
Давайте приступімо до гори Господньої, щоб самим побачити славу Христа, осяяного невимовним світлом. 
Християнське життя є подорож до пізнання істинного Бога.  І це вимагає від нас неабияких зусиль.  

Християнське життя є співучасть.  Ми покликані "працювати разом з Богом." Коли ми приймаємо участь 
разом з Богом, ми пожинаємо те, що ми посіяли.  Ось чому Церква молиться: "Прийдімо вірні, щоб приготуватися самим 

до божественного сходження - возношення життя до Бога," щоб в цей спосіб ми могли досягнути Його божественної 
слави. 
Тільки піднявшись на духовну гору, ми можемо почути голос Божий і пізнати Його серед суєти і шуму нашого життя.  

Тільки піднявшись на духовну гору, ми отримуємо чесноти, необхідні нам для побожного життя. Ми розпочинаємо нашу 
подорож в молитві та чесноті.  
Подібно як троє апостолів були оповиті божественним світлом від Христа могли сказати: "Господи! добре нам тут бути 

"(Мт.17:4), так і ми можемо досвідчити той самий апостольський досвід вже тут на землі.  
——————————————————————————————————————————————————————-

ВЕРВИЧКА: В цю неділю перед другою Божественною Літургією 

будемо відмовляти вервичку. Просимо парафіян до молитовної єдності.  

СХОДИНИ ФЕСТИВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ відбудуться сьогодні в неділю 

1 серпня після другої Літургії. Сходини є відкриті для всіх парафіян. Якщо ви 

маєте різні ідеї і хочете з ними поділитись, тоді радо чекаємо на Вас! 

 

ПРОБА ХОРУ: Парафіяльний хор проведе пробуцієї неділі після другої 

Літургії в малому залі. Запрошуємо нових членів. 

 

ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець Богдан дякує Катерині 

Гжановскій за її працю в щотижневому прибиранні нашого 

храму та Ірині Попович за солодке та приготування кави минулої 

неділі. Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 

Cвяткування 30-ї річниці Незалежності України! 

В неділю, 22-го серпня 2021 р. в залі Української Церкви Богоявлення Господнього 434 90 thAve. N. Ст. 

Петерсбург, Флорида. Початок -10:00 ранку: Літургія, покладення квітів, святкова програма і перекуска. 

Довідки телефоном: (727) 226-5394, Орест. 

НЕДІЛЬНА КАВА: Парафія шукає волонтерів, хто хотів би приготовляти каву в парафіяльному залі  для наших 

парафіян після першої і другої недільних Літургій. Хочемо заповнити ці дати - 12, 19 та 26 вересня. Телефонуйте до 

священика,  якщо можете ДОПОМОГТИ! (727) 576-1001.  

Хто подасть горнятко води своєму ближньому, той отримає велику нагороду в небі, говорить Христос. 

 
ПОТРЕБУЄМО ВОЛОНТЕРІВ: Чи ви є сантехнік? Чи ви знаєте, як обрізати дерево або садити квіти? Чи вмієте 

малювати? Ваші таланти потрібні в нашій парафії !!! Зателефонуйте до священика і запитайте,  

ЧИМ ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ ВАШІЙ ПАРАФІЇ ! Тел: 727-576-1001 

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

 
МАЄМО В ПАРАФІЇ ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ/ PIEROGIES FOR SALE з 

картоплею, а також з капустою і грибами. Ціна - $ 6.00 за дозу. 

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ! 

ЗАЗНАЧТЕ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ! 

40 - ий щорічний Осінній Парафія-
льний Фестиваль, 13 - 14 листопада 

 

 
 

 

 

 

 
ПАРАФІЯЛЬНА КАВА 

PARISH COFFEE  

GATHERING TODAY! 

Завітайте до парафіяльного залу  

сьогодні, 1-го серпня 2021 року,  

на каву, солодке та дружню розмову! 
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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. 

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

The Feast of Transfiguration 
The Feast of the Transfiguration of Our Lord, God and Savior Jesus Christ is celebrated each year on August 6. Feast 

of the Transfiguration is a Christian commemoration of the occasion upon which Jesus Christ took three of his 

disciples, Peter, James, and John, up on a mountain, where Moses and Elijah appeared and Jesus was transfigured, 

his face and clothes becoming dazzlingly bright. The festival celebrates the revelation of the eternal glory of the 

Second Person of the Trinity, which was normally veiled during Christ’s life on earth. According to tradition, the 

event took place on Mount Tabor. It is not known when the festival was first celebrated, but it was kept in Jerusalem as early as 

the 7th century and in most parts of the Byzantine Empire by the 9th century. It was gradually introduced into the Western 

Church, and its observance was fixed as August 6 by Pope Calixtus III in 1457 as a thank offering for the victory over the Turks 

at Belgrade on that day in 1456. In 2002 Pope John Paul II updated the meditations of the rosary with five “luminous mysteries,” 

of which the Transfiguration is one.  

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

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before second Divine Liturgy on Sunday. Prayer intention is for end of 

coronavirus pandemic We invite you to spend a few extra minutes with the Lord. Come and join us in prayer. 

 

FESTIVAL COMMITTEE MEETINGS will be held today, Sunday, August 1, after  the 

second Liturgy. The meeting is open to all parishioners. If you have different ideas and want 

to share them then we look forward to seeing you! 

 

PARISH COFFEE HOUR!   

 Help bring JOY and FRIENDSHIP to your church family by 

hosting COFFEE HOUR after First & Second Divine Liturgy. 

Looking to fill these dates - September 12, 19 and 26.  

Call rectory if you can HELP! (727) 576-1001 

 

VOLUNTEERS ARE NEEDED!   

Are you a plumber? Do you know how to trim a tree or plant some flowers? Are you good at painting? Your 

talents are needed at our church!!! Call the rectory and ask what YOU CAN DO TO HELP BEAUTIFY OUR 

CHURCH!! CALL NOW!!! 727-576-1001 

 
OUR COMMUNITY WILL COMMEMORATE THE 30—TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE 

OF UKRAINE on Sunday, August 22 with Divine Liturgy at 10 AM, program and light refreshments.  

Any questions, please call Orest at (727) 226-5394. 

 

LITURGY INTENTIONS:  Father  Bohdan is accepting your  intentions for  Divine Liturgy on this year . 

 

 

 
 

 

 

 

Collections: July 25, 2021 
1st. D. Liturgy:         $513. 50            2nd. D. Liturgy:   $591.00                                           

Candles:                    $23.00                   A/C Fund:         $193.00     

Sunday Coffee:         $26.00                   Total:                 $1, 346.50 
 

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

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

SAVE THE DATE! 

MARK YOUR CALENDAR! 

40th Annual Epiphany  

Autumnfest Ukrainian  

Festival Nov. 13-14 
Sunday Coffee Social 

August 1 - Irene, Douglas Thompson  

                   & Maria Bazylyak 

August 8 -  Lena Slywka 

August 15 - Natalia & Mar ia Boszcko 

August 29 - Marian Serna 



Yearly Church Calendar Events 2021-2022 

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

 

Sept. 26 OR Oct. 3  Parish Picnic  Parish Hall/Church Grounds 

 

Nov 13 & 14  Autumnfest     Parish Hall 

 

Dec. 5 OR 12  North Port High Concert & Tree Lighting Parish Hall 

Dec. 24    Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner   Parish Hall 

Dec. 26   Choir caroling (Koliada)    Church 

 

Jan. 9    Choir caroling (Koliada)    Church 

Jan. 8 OR 15  Malanka-Ukr. New Year’s Eve (Tentative) Parish Hall 

 

Feb. 12   Valentines Dance (Tentative)  Parish Hall 

 

March 6   Lenten Soup Sunday   Parish Hall 

March 27   Lenten Soup Sunday   Parish Hall 

 

April 24   Sviacene-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 



Свята Літургія - Вершина Богослужіння 

 Яку користь приносить нам Жертва СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ 
 

Завдяки св. Літургії щедро користуємося заслугами хресної жертви; передусім через св. Літургію можемо досягти прощення 
гріхів, вислухання молитов, Божого благословення і вічного щастя. 

 
У кожній Літургії можемо знайти ті всі блага, які заслужив для нас Ісус Христос Своєю смертю на хресті у Велику П'ятницю 
(св. Тома з Акв.). Саме тому, що Служба Божа є тою самою жертвою, що й жертва хресна, вона повинна мати таку ж силу і 

повинна викликати такі самі наслідки. Смерть і гіркі страждання Христа — це скарбниця, Служба Божа — це ключ, котрий її 
відчиняє. Хрест є деревом життя, рясним від небесних плодів. Служба Божа є золотою чашею, в якій ті плоди (тобто заслуги 

Христа) отримуємо в дар. 

 
Завдяки іншим засобам ласки також отримуємо плоди хресної жертви, але не в такій мірі, як через жертву Служби Божої. 

"Під час Служби Божої роздає Господь Бог набагато більше, ніж звичайно" (св. Золот.). "Він власного Сина свого не пощадив, 

а видав Його за всіх нас, — як же разом із Ним не подарує нам усього?" (Рим. 8, 32). Приймаючи деякі св. Тайни, людина по-
винна знаходитись у стані ласки, бо, прийнявши їх у стані смертного гріха, не тільки не буде мати з того ніякої користі, а, на-

впаки, ще й скоїть тяжкий гріх (святотатство). Однак для того, щоб бути присутнім на Службі Божій, не обов'язково знаходи-
тись у стані ласки; грішник не допускається гріха, але здобуває ласку навернення. 

 

Відпущення гріхів через Службу Божу полягає в тому, що грішник, завдяки жертві св. Літургії, здобуває ласку покаяння (Трид. 
Соб. 22, 2), а праведник — відпущення повсякденних гріхів і тимчасових покарань за гріхи. 

 

Ще Ісус Христос під час перетворення вина сказав, що Служба Божа зумовлює відпущення гріхів (Мат. 26, 28). Служба Божа 
є передусім жертвою примирення. Саме цим і відрізняється від жертв Старого Завіту, котрі очищували лише від законної не-
чистоти, а не від гріха (Євр. 10, 1); а жертва Нового Завіту зумовлює справжнє прощення гріхів (Євр. 9, 9). Умираючи на хре-

сті, Ісус Христос попросив Отця: "Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять" (Лук. 23, 34). Так само просить Він на Службі 
Божій за всіх присутніх. На хресті пробачив Ісус гріхи розбійникові, подібно чинить і на Службі Божій. Як кров Авеля кликала 
до неба про помсту, так Кров Христа на Службі Божій кличе до неба за милосердям; але прохання улюбленого Сина Божого є 

успішнішим, аніж прохання Авеля (Євр. 12, 24). Христос є нашим заступником перед Отцем і примиренням за наші гріхи (І 
Йоан 2, 1) передусім на Св. Літургії. Христос сказав святій Матільді: "Я йду з такою покорою на престол, що немає в Церкві 

настільки великого грішника, щоб я йому не простив, при умові, що він хоче мого прощення". Як і люди, отримавши дарунок 

від скривдженої ними людини, змушені забути про заподіяну їм кривду (згадай дарунки Якова, вручені розгніваному Ісавові 
після повернення додому (Буття 31. 20), так і Господь Бог пробачає людям провину завдяки жертві св. Літургії. Бог великоду-

шно приймає жертву св. Літургії як від праведника, так і від грішника. Жертва св. Літургії оберігає грішника від вічної загибелі 
(св. Григ. В.). Св. Августин говорить, що одним лише щирим "Отче наш" звільняємося від усіх повсякденних гріхів. Служба 
Божа є також жертвою примирення за невідомі гріхи. Тому не раз відвертаємо від себе Божу кару, слухаючи Службу Божу. 

Часто слухаючи Службу Божу, можеш надіятися на коротку і м'яку кару в чистилищі, бо через побожне і часте слухання Слу-
жби Божої ти вже досяг, в основному, прощення своїх гріхів. Згадай, як швидко потрапив до раю розбійник, який розкаявся 

під час кривавої жертви Ісуса Христа. Нашу молитву на Службі Божій Бог вислуховує так скоро тому, що її підтримує молитва 

Ісуса Христа і оточуючих Його Ангелів. 
 

Нашу молитву на Службі Божій доповнює молитва Христа. А молитва Ісуса Христа ніколи не залишається не вислуханою, бо 

Отець завжди Його вислуховує (Йоан 11, 42). Ангели очікують моменту відправи св. Літургії, щоб із більшим успіхом заступи-
тися за нас (Св. Золот.). Наскільки св. Літургія є досконалішою від інших Богослужінь, настільки і молитви під час св. Літургії 
є успішнішими від усіх інших. Молитва, яку приносимо Богу разом із Божественною жертвою, має величезну силу (св. Франц 

Сал.). Чого не досягнемо під час св. Літургії, того важко досягти іншим засобом (св. Золот.). Отже, якщо, здобуває благосло-
вення той хто починає день "в ім'я Боже", то наскільки ж більше досягне той, хто починає день Службою Божою. Саме тому 
християнські полководці мали звичай перед кожною битвою вислухати Службу Божу. "Тому, хто побожно вислухав Службу 

Божу, буде щастити протягом цілого дня" (св. Золот.). Хто вранці побожно слухає Службу Божу, тому цілий день допомагає 
Господь Бог (св. Франц Сал.). Навіть невиправних грішників винагороджує Бог за слухання Служби Божої. "Тому, що вічної 
плати вони не заслужили; отже, Бог, котрий у Своїй безмірній доброті не залишає без нагороди найменшої доброї справи, 

обдаровує їх тимчасовим щастям, або оберігає їх від нещастя" (Кохем). 
 

Слухаючи Службу Божу, досягаємо також вічної нагороди, оскільки знаходимося у стані ласки. Якщо вже кожна молитва пра-
ведника заслуговує вічної нагороди, то тим більше її заслуговує Служба Божа. Кожна вислухана Служба Божа примножує 

твоє щасливе майбутнє життя. Усі перешкоди і труднощі, які долаєш задля слухання св. Літургії, напр., погана дорога, мороз, 

короткий сон і т. п., будуть винагороджені на небі. Отже, нерозумно чинять усі ті, котрі не ходять на Службу Божу. Перші 
християни належно оцінювали користь Служби Божої і тому були готові швидше ризикувати власним життям, аніж пропусти-
ти Службу Божу. Євреї приносили дорогі жертви, котрі вимагали чимало видатків. Нам відвідання церкви не приносить жод-

них труднощів; жертва, яку приносимо, не вимагає коштів, але ми так мало користаємо з неї. Отже, приступаймо до престола 
ласки із сподіваннями та надією (Євр. 4,16). 









 

Safe Environment Program 

With summer now in full swing, this announcement is very appropriate with children at 
home. 

Did You Know? 
Teach Kids to Protect Themselves at Home 

We consider our homes to be safe places for our children. But being home alone can pose risks 
for children. Here are a few tips to teach kids that will help keep them safe when you are not 
with them at home: Never answer the door if alone. Do not invite anyone in the house without 
the permission of a parent or babysitter. Don’t tell anyone on the phone that your parents are 

not home. Instead tell them that your parents can’t come to the phone, and take a message. For more tips, please 

visit www.kidsafe.com. 

Help Is Available for Catholic School Tuition 

Have you thought about sending your child to a Catholic school, but didn’t think it was financially possible? You may 
qualify for a scholarship. In fact, a family of four with an income of nearly $100,000 may qualify for a scholarship. The 
money can help pay for tuition and fees. The application is free, and it’s first come, first served. Make time to apply 

today! More students are eligible than ever before, including those with learning disabilities and children of active duty 
military, regardless of rank or pay. Visit www.stepupforstudents.org/catholic.  

 

40 Sessions Announced for Stewardship Conference in September 
Interested in gathering, learning and networking with hundreds of Catholics from across the country to explore build-

ing active, vibrant parish communities?  This year’s 3 day International Catholic Stewardship Conference (ICSC), 
scheduled for September 12 – 15, 2021 at the Hyatt Regency Orlando Hotel, is packed with resources and tools for 
those serving in parishes and Catholic schools as we prepare for the Church’s transformational future in the COVID-

19 environment. The 40 sessions will feature a variety of topics, such as: 

 Offertory Enhancement in the Age of Covid-19: A Panel Discussion 

 The Goal of Communication is Communion 

 The Spirituality of Stewardship: The Heart of Catholic School Development 

 An Introduction to Do-It-Yourself or Peer-To-Peer Fundraising 

 And many more! 

As those who have attended the ICSC in the past can attest, this conference is a worthwhile investment offer-
ing inspiration, formation and implementation tools. 

For more conference information or to register, please visit www.catholicstewardship.org. 

 
2021 Men’s Resurrection Experience 

Friday, September 17th to Sunday, September 19th 

Resurrection Parish invites you to join them for the 2021 Men’s Resurrection Experience with guest speakers:  Gus 
Lloyd and Jimmy Mitchell. 

Location: The Bethany Center, 18150 Bethany Center Dr, Lutz, FL 33558 

Experience begins Friday night at 7 pm and concludes with a Mass on Sunday at 2 pm.   
The cost is only $195 (Three days – Two nights retreat weekend; includes accommodations and meals).  Single 

rooms available for $370. 
Following all CDC/Diocese of St. Petersburg’s Guidelines. 

To register, please call Al Larson at 813-230-9152 or by email:  Alarson1@tampabay.rr.com  

 

Summer Bible Study 
The Catholic Student Center at USF in Tampa is hosting a bible study for all college students in the diocese (not just 
USF students) every Wednesday evening at 7:00 p.m. through the end of July. Meet in the courtyard of the Catholic 

Student Center, 13005 N. 50th Street, Tampa 33617. 

For more information, please contact us at 813-988-3727 or by email:  office@catholicusf.org. 

http://www.kidsafe.com/
http://www.stepupforstudents.org/catholic
https://catholicstewardship.com/
mailto:office@catholicusf.org

