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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 
 
 

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. 

13th Sunday after Pentecost  August 30, 2020 

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. Cantors: Mykhaylo Golowko  

                                                        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 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.)              

 

MONDAY, August 31  The Placing of the Precious Sash of Our Most Holy Lady the 

Mother of God in Calcoprateia (942).  

8:30 AM   † Sophie Toth by Bill & Barbara Wis 

 

TUESDAY, September 1    Beginning of the Indiction, that is, the New Year 

8:30 AM   † Andriyko Bilaniuk by Maria Brown 

6:00 PM    † Vasyl Zdankin - 1st. Ann. By Ihor & Kateryna Matiychuk 

 

WEDNESDAY, September 2  

8:30 AM  Health and Blessing for Mary Margaret Mallery by Bill & Barbara Wis 

 

THURSDAY, September 3 

8:30 AM   † Maria Zadojnyj by Stefania Zadojnyj (Roshetsky) 

 

FRIDAY, September 4   

8:30 AM   † Antony Laskowski by Bill & Barbara Wis  

 

SATURDAY, September 5 The Holy Prophet Zachary and Elizabeth, Parents of John the Baptist.  

8:30 AM    Health and Blessing for Andrij Cichowlas by Irene Popovich 

 

SUNDAY, September 6 — 14th Sunday after Pentecost  

8:30 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  (Eng) 

10:00 AM  Health and Birthday Blessing for Tamara Kulba - 47 Ann. by    

Bohdanna Kulba (Ukr.)              

            

This Week’s Readings 

Epistle: 1 Corinthians 16:13-24 

Gospel: Mathew 21:33-42  

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Corinthians 1:21-2:4  

Gospel: Matthew 22:1-14 
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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! 

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» 
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LITURGY INTENTIONS 

 Father Bohdan is accepting your intentions for 

this year. 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 30- го серпня 2020 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби 

Божі на цей рік.  

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
З одного св. Причастя є більший хосен, аніж з 

цілотижневого посту на хлібі та воді (св. 
Вінкентій Ферерій).   

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. 

  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). 

  Пам’ятаймо, 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.  

 
Duplex for rent 

From mid-September it will be possible to rent a par-

ish apartment. Call the priest for details  

at 727-576-1001. 

Дуплекс для ренту 

З половини вересня можна буде рентувати  

парафіяльний апартмент. Для детальної 

інформації дзвоніть до священика.  

 
ONLINE DONATIONS 

Dear parishioners and guests, if anyone would like to 

make a donation to the parish, it is possible to do so 

through our website. There is a “Donate” button on our 

parish website home page:https://

www.epiphanyukrch.com/ 

SPECIAL OCCASIONS 

Dear Parishioners, If you would like to be greeted in 

church or in the parish bulletin on your birthday, anni-

versary or other special occasion, please contact the par-

ish office at 727-576-1001. 

https://www.epiphanyukrch.com/
https://www.epiphanyukrch.com/


Collections for August 23, 2020: 

 D. Liturgies:                                    $ 1,187.00  

Candles:                                            $ 30.00 

Honeywell Int. Charitable Gifts  

on behalf Karyn Klos:                     $80.88                        

Dormition Offering:                         $20.00 

A/C:                                                    $ 210.00 

Hall Rent:                                          $ 300.00 

Total:                                                  $ 1, 827.00 

May God bless and reward your generosity you show to 

Him and this Parish! 

 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  

AND TESTAMENT! 
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Lord Teach Me To Pray 

Deepen Your Prayer Life; Help Others Do The 

Same! 

Are you a woman or man of prayer? Are you comfort-

able 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 guide-

lines 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 in-

terested 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 carol-

weiler@cox.nct.  

Or to download a registration form, go to 

vvww.lordleachmetopray.com. 

ANNOUNCEMENTS  –  August 30, 2020 
 

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! 

Beginning of the Indiction  

 

In our Ecclesiastical year, September 1 is called the 

“beginning of the indiction.” It marks the first day of the 

Ecclesiastical year in the  Church. The word “indiction” is 

a Latin word meaning “impose.” 

 

We celebrate September 1st as the Frist day of our ecclesi-

astical year because of the following reasons: 

 

1. The month of September was, for the Hebrews, the 

beginning of the civil year (Exodus 23:16). 
 
2. In the first church communities, September was the 

month of gathering the harvest of summer to prepare 

for the beginning of the winter months ahead. There-

fore, people offered their harvest to God, in thanksgiv-

ing, to bless their winter ahead. 
 
3. The tradition tells us that the Hebrews finally entered 

the Promise land during the month of September. 
 
4. In September, our Lord Jesus first entered the syna-

gogue in Nazareth (Luke 4:16-21) to preach his mis-

sion to save Mankind. 
 
5. Emperor Constantine introduced the first official in-

diction in the year 312, after he defeated the enemies 

of Christianity in the month of September. Following 

this victory, Constantine granted freedom of confes-

sion to the Christian Faith throughout the Roman Em-

pire. 
 
6.   The First Ecumenical Council [Nicaea, 325] decreed 

that the Church year should begin on September 1. 

mailto:carolweiler@cox.nct
mailto:carolweiler@cox.nct
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Дорогі брати і сестри в Христі:  

 

Слава Ісусу Христу!  

 

Вже шостий місяць триває в світі пандемія коронавірусу COVID-19. В зв’язку з цим я хотів би ще 

раз звернутися до Вас і нагадати, що Церква є тут, щоб підтримати Вас і Ваші родини.  

Мета нашої парафії - допомогти нашим вірним плекати близькі стосунки з Богом через Літургії та 

приймання Найсвятіших Тайн, як також служіння один одному через відвідування хворих чи літніх 

парафіян вдома або в лікарнях. Я, як священик, доступний до вашої диспозіції в будь-яку годину, 

щоб вислухати сповіді та відвідати Вас.  

Наш храм Богоявління був відкритий під час пандемії. Кожної неділі і щодня я служив Літургії в 

церкві. Починаючи з червня ми повернулися до звичайного порядку недільних богослужінь (дві 

недільних Літургії). Багато з наших парафіян ще бояться приходити до церкви через занепокоєння 

щодо COVID-19 і дивляться Літургії онлайн. Я розумію це занепокоєння, особливо щодо людей 

похилого віку, та тих, хто має стан, який робить їх вразливими до вірусу.  

На жаль, один із практичних наслідків пандемії є фінанси. Я хотів би попросити Вас пам’ятати про 

свою парафію через пожертви. Священик служить що неділі Літургію за Вас - парафіян.  

Пожертви є основним джерелом фінансової підтримки нашої парафії. В нас є багато постійних 

платежів: позичка - щомісячний платіж майже $1600.00, електрика, вода, принтер, поточні ремонти, 

страхування майна, стипендія і так далі. Цього року ми також не будемо мати щорічного осіннього 

фестивалю чи пікніку. Навіть парафіяльний зал, ремонт та віднова якого коштувала парафії 425 

тисяч долярів, ми неможемо тепер віддавати в рент. Тому велика надія є на Вас.  

Від загальної кількості зареєстрованих парафіян регулярно присилають недільні пожертви чи 

вкидають до збіркового недільного кошика тільки 40% – 50 % парафіян.  

Подумаймо, скільки Церква означає для Вас, і нехай Ваш дар буде вираженням Вашої любові до 

парафії.  

Я дякую всім нашим парафіянам, які в цей скрутний час пам’ятають про свою парафію, як про свою 

Матір, своїми щедрими датками.  

Нехай Господь, податель всякого добра, Лікар душ і тіл, благословить Вас своєю десницею.  

 

У Христі,  

Отець Богдан Барицький  
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August 25, 2020  

 

Dear brothers and sisters in Christ: 

Glory to Jesus Christ! 

The COVID-19 pandemic has been going on in the world for six months now. In this regard, I would like to 

reach out to you all once again and remind you that the Church is here to support you and your families. 

The purpose of our parish is to help our faithful cultivate a close relationship with God through the Liturgy and 

the receiving of the Holy Sacraments, as well as through service to one another by visiting the sick or elderly 

parishioners at home or in hospitals. As a priest, I am available at your disposal at any time to listen to confes-

sions and visit you. 

Our church of the Epiphany was open during the pandemic. Every Sunday and every weekday I served the Lit-

urgy in the church. Beginning in June, we returned to the usual schedule of Sunday services (two Sunday Litur-

gies). Many of our parishioners are still afraid to come to church because of concerns about COVID-19 and 

watch the Liturgy online. I understand this concern, especially when it comes to the elderly and those who may 

have a condition that makes them vulnerable to the virus. 

Unfortunately, one of the practical consequences of a pandemic is finances. I would like to ask you to remember 

your parish through donations. The priest serves the Sunday Liturgy for you – parishioners. 

Donations are the main source of financial support for our parish. We have many regular payments: loan repay-

ments - monthly payments of almost $ 1600.00, electricity, water, printer, current repairs, property insurance, 

scholarship and so on. We will also not have an annual fall festival or picnic this year. Even the parish hall, the 

repair and renovation of which cost the parish 425 thousand dollars, we cannot rent out at this time. Therefore, 

we depend on you. 

 Of the total number of registered parishioners, only 40% - 50% of parishioners regularly send Sunday donations 

or put them into the Sunday collection basket. 

Think about how much the Church means to you, and let your gift be an expression of your love for the parish. 

I thank all our parishioners who, in this difficult time, remember about their parish with their generous contribu-

tions. 

May the Lord, the giver of all good, the Healer of souls and bodies, bless you with his right hand.  

In Christ, 

Father Bohdan Barytskyy 








