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Choir Director: Nadia Sawa
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Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

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 23 — 12th Sunday after Pentecost

Confessions:

Leave-taking of the Dormition; the Holy Martyr Luppus

8:30 AM † Evhenia & Evhen Pasternak by Bohdanna Kulba (Eng)
Confession - 15 minutes
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)
before the Liturgy
† Evhen Golowko by Myckaylo Golowko
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 PreBaptism classes.

MONDAY, August 24 Ukrainian Independence Day
День Незалежності України
9:00 AM Подяка за Дар Незалежності
Thanksgiving Liturgy for the Gift of Independence
† Mychaylo Danylyshyn by Olha Dinkov

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.

TUESDAY, August 25
8:30 AM † Sofiya & Andriy Bochznewycz by Roman & Mariya Bochznewycz

Funerals:
Arrangements are made with the
Rectory Office through the funeral
director before publication in the
newspapers.

WEDNESDAY, August 26
8:30 AM † Dawna Metcalf - 1st. Ann. by son Joshua Metcalf
THURSDAY, August 27
8:30 AM † Mykola Zadoynyj (Father) by Stefaniya Roshetsky
FRIDAY, August 28
8:30 AM † Jaroslawa Popovich by Iryna Popovich

This Week’s Readings
Epistle: 1 Corinthians 15:1-11
Gospel: Matthew 19:16-26

Next Week’s Readings:
Epistle: 1 Corinthians 16:13-24
Gospel: Mathew 21:33-42

SATURDAY, August 29 The Beheading of the Honorable and Glorious Prophet,
Forerunner and Baptist John.

8:30 AM † Lawrence Douglas by Luba Pashkevich
SUNDAY, August 30 — 13th Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng)
10:00 AM † Leo & Irene Markiw by Maria Brown (Ukr.)
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення!
Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для Вашої парафії.
ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

Дорогі наші парафіяни та друзі нашої святині!
ДЯКУЮ всім Вам за молитовну та фінансову
підтримку нашої парафії в цей важкий час
пандемії
коронавірусу.
Молімося
за
відступлення пошесті, за працівників у медицині,
хворих, за мир, спокій і любов поміж нами. Бажаю
Вам гарного здоров’я та кріпості. Боже, Благослови
нас!
РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА НАД СЬОГОДНІШНІМ
ЄВАНГЕЛІЄМ ТА АПОСТОЛОМ

Дванадцята неділя
Мт.19.16–22 «Якщо хочеш
бути
досконалим,
піди,
продай, що маєш, дай
бідним, і будеш мати скарб
на небі»

Кожний з нас від свого
народження, відколи лише наші очі побачили цей
світ, постійно щось накопичує. Спочатку знання, а
потім досвід, коли росте фізично, починає
накопичувати різні матеріальні речі. Ми всі щось
посідаємо, кожен з нас чогось досягнув ужитті… І з
одного боку – ми віримо в Бога, живемо
християнським життям, але з іншого – часто ми
уповаємо на те, чого ми досягнули в житті: чи свої
знання, чи досвід, чи статки…
У сьогоднішній Євангелії Господь каже: піти і
продати все що маєш і цілковито довіритися Богові,
бути убогим, тобто бути в Бога, покладатися на Бога.
Як бачимо, той юнак не мав в собі потрібної відваги,
щоб покластися цілковито на Бога і пам’ятати, що
Господь є Той, Хто подбає про людину, навіть коли
батько і матір її полишать.
Вчімося, може неодразу, не в одну мить, однак щораз
більше покладатися на Бога, не на свої знання досвід і
на своїх друзів, навіть не на свою віру,
але покладатися на Бога, вчитися довіряти Йому,
які б ситуації не складалися в нашому житті.
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1 Кор. 15, 1–11 «Благодаттю Божою я є те, що я є»
Коли ми придивимось уважніше до учеників,
апостолів Христових, до святих, до всіх тих, що
оточують нас, ми побачимо, що всі вони слабі були
і зараз є немічні і слабі. Вони не були «супергерої»
чи «надлюди», вони були звичайними людьми, які
були сповнені своїх вад, недоліків, пристрастей,
слабкостей.
Але чим відрізняються апостоли, святі Христові від
нас? Тим, що вони дозволили благодаті Божій діяти
в них, те, що вони дозволяли Богові діяти через
них. Що заважає нам все більше уповати на Бога,
все більше дозволяти Богові діяти через нас? І Бог,
як Він діяв через учеників і апостолів, як діяв через
святих, може діяти своєю благодаттю через кожного
з нас.
DONATE / ПОЖЕРТВА
Шановні парафіяни, друзі та гості, якщо
хтось захоче зробити пожертву на
парафію, це можна зробити через наш
веб -сайт:https:www.epiphanyukrch.com
Там є кнопка «Donate / Пожертвувати»
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби
Божі на цей рік.

Браття мої милі! Коли любите
свої діти і свій нарід, коли
дбаєте о щастє і здоровлє,
жийте морально, не убивайте
самі себе, не убивайте своїх
дітей, не марнуйте неморальністю основних,
фізичних сил народних! Бійтеся гріха, бійтеся
дочасної і вічної кари Божої, бійтеся тих
страшних наслідків, які наносить неморальність
на кождого зосібна, на родину, на цілий народ!
Митрополит
Андрей
Шептицький.

СКАРБИНКА МУДРОСТІ
Любов до Бога і Батьківщини – це дві
найбільші любові кожної благородної душі
(Папа Пій XII).

Дуплекс для ренту
З половини вересня можна буде рентувати
парафіяльний апартмент. Для детальної
інформації дзвоніть до священика. Номер
телефону на першій сторінці бюлетеня.
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Молитва
за Україну

Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord God bless you for your generosity to our
Church and remember that God will reward you.

Dear parishioners and friends of our Parish!
I would like to THANK you all for the prayerful and financial support of our parish during this difficult time of the
coronavirus pandemic.
At this difficult time for the whole world, we pray for the
ending of the pandemic, for the medical workers, the sickness, for peace, tranquility and love between us. Let us give
praise to our Heavenly Father and offer our prayers for
Ukraine and the whole world and not lose faith, God will
help us all, because prayer will save the world and change
our lives for the better .... Pray and give thanks to God
”(Phil. 4: 6). I wish you good health and strength. God,
bless all of us!

Lord Teach Me To Pray

Боже Великий! Боже
Всесильний! Ми, грішні
діти Твої, у смиренні
сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови
наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків,
дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе,
щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя
Твоє до нас.
О добрий та ласкавий Господи, зглянься милостиво та
навідайся до народу нашого в Україні, який сьогодні
шукає єдності та кінець розбрату, віднови владу закону і
прав, свободу та самовизначення. Душе Святий даруй
мир та відкрий серця всіх і сповнив їх мудрістю та
ласкою, щоби в Україні і по всьому світі припинили
агресію, напади чужинців та міжусобні війни та
поважали територіальну цілісність та сувернітет
України.
Вислухай наші молитви і прийми благання змучених
сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну,
волю та щастя їй дай.
З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі
люди, як брати, славили Величне ім'я Твоє завжди –
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Deepen Your Prayer Life; Help Others Do The Same!

Duplex for rent

Are you a woman or man of prayer? Are you comfortable working with small groups?
On September 12, 2020 Our Lady of Perpetual Help
Retreat & Spirituality Center in Venice FL will host a
Facilitator Training-Retreat for the "Lord Teach Me To
Pray" (LTMTP) prayer series. It will be conducted in a
retreat setting and discernment atmosphere. COVID 19 regulations and social distancing guidelines will be
observed. There is no charge for the Training-Retreat
itself or for materials; there is a $15 charge for lunch.
Come & discern if God is calling you to become a facilitator! Or, if you are simply interested in finding out
more about Ignatian Prayer and the "Lord, Teach Me
To Pray" prayer series, you are also invited! For info
and registration contact Mrs. Carol Weiler at (504) 439
-5933 or carolweiler@cox.nct.
Or

to

download

a

registration

form,

go

to

From mid-September it will be possible
to rent a parish apartment. Call the priest
for details. Phone number on the first
page of the bulletin.

LITURGY INTENTIONS
Father Bohdan is accepting your intentions
for this year.

Collections for August 16, 2020:
D. Liturgies:

$ 882.00

Candles:

$ 39.00

Diocesan Offering:

$ 4.00

Dormition Offering:

$165.00

Mission Fund:

$ 158.00

Total:
$ 1, 248.00
May God bless and reward your generosity you show
to Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL
AND TESTAMENT!

23-го серпня 2020
12-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
ПОПРАЗДЕНСТВО УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселяться небеснії, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу рукою
Своєю Господь, * подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні ада ізбавив нас і подав світові
велику милість.
Тропар свята, глас 1: У різдві дівство зберегла Ти, * в успенні світа не оставила Ти, Богородице. *
Переставилася Ти до життя, бувши Матір’ю Життя. * I молитвами Твоїми * ізбавляєш від смерти душі наші.

Слава: Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, щедрий, і нас возвів Ти із врат смертних, днесь Адам ликує і
радується Єва, а разом пророки з патріярхами неперестанно оспівують божественну могутність влади Твоєї.
І нині... Кондак свята, глас 2: В молитвах невсипущу Богородицю * і в заступництвах незамінне уповання * гріб
і умертвіння не втримали. * Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто вселився в утробу
приснодівственну.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте.(Пс. 46,7).
Стих: Всі народи заплещіть руками, воскликніть Богові голосом радости. (Пс. 46,2).
Алилуя: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не поcоромився я навіки (Пс. 30,2). Алилуя, (3x)
Замість Достойно, співаємо: Ангели, бачачи успення Пречистої, здивувалися, як Діва восходить із землі на
небо. І ірмос, глас 1: Перемагаються закони природи у Тобі, Діво чиста: бо дівственне є різдво, і смерть наперед
заповідає життя; по різдві діва, і по смерті жива. Спасаєш завжди, Богородице, насліддя Твоє.
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, (3x)
August 23, 2020
12TH SUNDAY AFTER PENTECOST

POST-FEAST OF THE DORMITION OF THE THEOTOKOS

Troparion, Tone 3: Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the Lord has done a mighty deed with His arm. He
trampled death by death. He became the first-born of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great
mercy to the world.
Troparion of the Feast, Tone 1: In giving birth you retained your virginity, in falling asleep you did not abandon the
world, O Mother of God. You passed into life, for you are the Mother of Life, and by your prayers you deliver our souls
from death.
Glory be… Kontakion, Tone 3: You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of death.
Today Adam exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim the divine might
of Your power.
Now…. Kontakion, of the Feast, Tone 2: The tomb and death could not hold the Mother of God, unceasing in her
intercession and unfailing hope of patronage, for, as the Mother of Life, she was transferred to life by Him Who had dwelt
in her ever -virgin womb.
Prokimenon, Tone 3: Sing to our God, sing; sing to our King, sing. (Ps. 46,7)
Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy. (Ps. 46,2)
Alleluia: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever. (Ps. 30,2) Alleluia. (3)
Instead of “It is truly right” …: Seeing the pure one’s falling asleep, angels marveled in wonder how the Virgin could
ascend from earth to heaven. O pure Virgin, in you are conquered the bounds of nature, for childbirth remains virginal and
death is betrothed to life. Virgin after childbearing and alive after death, O Mother of God, never cease to save your
inheritance.
Communion Verse: I will take the chalice of salvation; and I will call upon the name of the Lord. (Ps. 115,4) Alleluia (3)

