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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. 

SUNDAY AFTER CHRISTMAS    December 27, 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, December 27  Sunday After Christmas MEMORY OF DAVID, JOSEPH 

AND JAMES / ПЕРВОМУЧЕНИКА І АРХИДИЯКОНА СТЕФАНА - 

PROTOMARTYR & ARCHDEACON  STEPHEN 

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

10:00 AM  † Yuliya & Petro Dudyak by Orest Dudyak and Family (Ukr)   

 

MONDAY, December 28  
8:30 AM     † Stefan Szuja by John & Olya Czerkas 

 

TUESDAY, December 29  

 8:30 AM    † Suzin Family by Yolande Suzin 

 

WEDNESDAY, December 30 

     No Service 

 

THURSDAY, December 31    New Year’s Eve 

9:00 AM - Подячна Літургія за прожитий Рік  

                   Divine Liturgy in Thanksgiving for the blessings received during the year  

 

FRIDAY, January 1  THE CIRCUMCISION OF OUR LORD,GOD AND SAVIOR JESUS 

CHRIST / ОБРІЗАННЯ ГНІХ І СВ.ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО- FEAST OF ST. BASIL THE 

GREAT- New Year’s Day  

 9:00 AM Div. Liturgy of St. Basil the Great (Ukr. & Eng.)    

                          Health & Blessings for All Parishioners by Fr. Bohdan 

 

SATURDAY, January 2   Saturday before Theophany  
8:30AM       † Thomas Pool by Ann Pool and Family 
 

SUNDAY, January 3  Sunday before Theophany  

8:30 AM      Health and Blessing for  Jim and Susan Delp by Cathy  Chrzanowski(Eng) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan (Ukr)   

Blessing of Jordan’s Water / Свячення Йорданської води 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 1:11-19 

Gospel: Matthew 2:13-23 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Timothy 4:5-8  

Gospel: Mark 1:1-8 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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                                               Слово св. Івана Золотоустого на Новий Рік.  

 

"Християнин повинен святкувати не в призначений час, не в перший день місяця, не 

тільки в неділі, а все життя проводити в постійному святкуванні. А яке повинно бути 

воно? Про це послухаймо св. апостола Павла, який говорить: «Святкуймо не у старій 

заквасці, ані у заквасці злоби й лукавства, а в опрісноках чистоти й правди» (І Кр. 

5,8).  

Якщо в тебе чисте сумління, то ти маєш постійний празник, бо наповнюєшся добрими надіями й радієш 

очікуванням майбутнього добра. Та коли ти неспокійний у душі й винний у багатьох гріхах, то на тисячах 

празників і урочистостей ти почуватимеш себе не краще від тих, що плачуть. Яка мені користь зі світлого 

дня, коли моя душа покрита докорами сумління? Тож якщо ти хочеш мати користь з нового року, то зроби 

так: наприкінці року подякуй Богу, що Він зберіг тебе до цього часу; пожалкуй у своєму серці за все 

погане, що ти зробив, полічи час свого життя і скажи собі сам: дні біжать, літа минають, більшу частину 

своєї дороги я вже пройшов, а що доброго зробив? Чи попрощаюсь з цим світом без усякої чесноти?  

Суд перед дверми, остаток життя йде до старості. «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, 

бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі» (Мт. 5,16). Таке світло принесе тобі 

велику нагороду. Не прикрашуй вінками дверей свого дому, але веди таке життя, щоб одержати на свою 

голову від Спасителя вінець правди". (св. Іван Золотоустий. Проповідь на Новий 387 р.) 

 

From the Homily for the New Year 

By Saint John Chrysostom 

 

A Christian should not merely celebrate appointed feasts, or new moons, or even merely the Lord’s Day [Sunday], 

but, rather, a Christian should continually hold a feast throughout the whole of life. How should it be? Let us listen 

to the Holy Apostle Paul, who says: “Let us, therefore, celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of 

malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:8).”  

Therefore, if you have a clean conscience, you are already holding a continual feast, because you are nourishing 

yourself with good hope and reveling in the delight of good things to come. Whenever you are restless in spirit and 

guilty of many sins, even if there be a thousand feasts and holy days, you would be no better off than those who are 

grieving. What is the benefit to me of bright days, if my soul is darkened in conscience? For what is the benefit to 

me of bright days, if my soul is darkened by reproaches of conscience? If, then, you wish to gain some benefit from 

the New Year, do the following: thank the Lord at the end of the year, because He has led you up to this point. 

Have compunction in your heart for every bad thing that you do. Reckon up the time of your life and say to your-

self, “The days are fleeting, the years are passing, I have already lived through the greater part of my journey, and 

what good have I done? Will I be able to depart from this life without any virtue?  

Judgment is at the doors, and the remainder of life leads towards old age. “Let your light shine before others, so 

that, seeing your good works, they may give glory to your Father who is in Heaven (Matthew 5:16).” This light 

brings you much recompense. Do not crown the door of your house, but rather conduct your life in such a way, that 

you will receive a crown of righteousness upon your head from the Savior. 



МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І 

НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND    

         PARISHIONERS WHO ARE ILL OR 

RECOVERING 

Просимо подавати імена своїх рідних або 

знайомих, котрі перебувають у стані хвороби та 

потребують нашої молитовної допомоги щодо 

швидкого одужання.  

Please remember in your prayers all the sick and 

hospitalized members from our parish: Barbara & 

Bill Wis. 

Please notify your priest if some member of your 

family is hospitalized or would like to receive the 

sacraments at home. May God bless and restore 

their health. 

EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 52 

 

 

 

Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для Вашої парафії. 

БУДЬТЕ ЩЕДРИМИ І ПОСТАВТЕ СВОЮ ЦЕРКВУ НА ВЕРХУ ЛИСТИ ДАРУНКІВ. 

Церква просить усіх парафіян бути щедрими у Різдвяних дарунках для парафії. 

 December 27, 2020, Page 3 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ  27- го грудня 2020 

Вітаю Вас з Новим Роком. Нехай цей Рік для Вас буде щасливим і благословенним. 

Нехай Господь Еммануїл буде з Вами, благословить, захистить і направить стопи Ваші 

через 2021 рік.  

 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ 
В неділю, 20 грудня  2020 року наша парафіяльна спільнота отримала нового члена.  

 Rachel Nievas Krupka, одержала Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, 

Миропомазання і Пресвяту Євхаристію). 

 Нехай Господь благословить Рейчел  і провадить її через ціле життя.  Многая літа! 

 

ДЯКУЄМО! Від імені парафії дякуємо Ірині Попович за продаж печива під час різдвяного базару, Олі 

Черкас і Зоряні Ворик  за прасування та поміч в заміні обрусів.   

 

КОЛЯДА: Парафіяльний хор буде мати традиційну коляду в нашому храмі 10 січня по другій Літургії. 

 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2021 РІК: Ви можете забрати річні парафіяльні конверти на 2020 

рік. Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх 

конвертів, або змінив адресу, або хоче зареєєструватися в парафії, запитуйте священика. 

Намірення на Літургії :  Якщо ви бажаєте замовити Службу Божу в різних наміреннях, будь - 

ласка дзвоніть до священика.  

ДЯКУЮ всім Вам за молитовну та фінансову підтримку нашої парафії в цей важкий час пандемії 

коронавірусу. Бажаю Вам гарного здоров’я та кріпості. Боже, Благослови нас! 

DONATE / ПОЖЕРТВА Дорогі парафіяни, друзі та гості, якщо хтось хоче зробити пожертву на парафію, це 

можна зробити через наш веб -сайт:https:www.epiphanyukrch.com   Там є кнопка «Donate / Пожертвувати» 

Завдяки старанням пана Реймонда Керкера ми отримали 

пожертву для парафії в розмірі $ 600 доларів та $ 225 на друк 

квитків від First Catholic Slovak Ladies Association, Branch J536 

Seminole, FL 

Thanks to the efforts of Mr. Raymond Kerker, we received a 

donation to the parish of $ 600 and $ 225 to print raffle tickets from 

First Catholic Slovak Ladies Association, Branch J536 Seminole, 

FL.     May God bless him for good heart! 
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OUR SPONSORS 

Olga Roy 

$800.00 

 First Catholic Slovak Ladies  

Association  

Branch J536 Seminole, FL 

$600.00 

Memorial Park Funeral Home 

$500.00 

Ann Poole  

(Christmas Donation) 

$500.00 

Private  

$200.00 

May God reward & bless! 

Collections: December 20, 2020 

1 D. Liturgy:                                     $ 523.00  

2D. Liturgy:                                      $ 690.00                             

Candles:                                            $ 68.00 

Christmas donations:                       $ 1,365.00                                                          

Christmas Bazar:                             $ 616.00 

Christmas flowers:                           $ 55.00 

Diocesan Offering:                           $210.00 

Debit reduction:                                $145.00 

Other donations:                               $ 2,100.00 

Total:                                                  $ 5,772.00 

May God bless and reward your generosity you 

show to Him and this Parish! 

 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST 

WILL  AND TESTAMENT! 

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

God bless us as we gather in prayer. 
 

WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED: On Sunday, December 20, 2020, we received a new member into o 

Church community. Rachel Nievas Krupka  received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrisma-

tion & Holy Eucharist).  May God bless and be with Rachel,  to guide and protect her throughout her life. 

 Mnohaya Lita! 

 
Sunday, January 10, 2021 the Parish Choir will carol in the church, right after the 10am Liturgy. This allows us to 

bring the Christmas cheer to all parishioners. 

  

CHURCH ENVELOPES FOR 2021  The new 2021 church envelopes are available in the church vestibule. 

Please report any changes with your addresses or phone numbers. Call (727 - 576 - 1001) Your financial support is 

appreciated.  

LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is accepting your intentions for Divine Liturgy on this & coming liturgi-

cal year. 

CHRISTMAS OFFERING: We encourage all parishioners to be generous with your Christmas donation during this 

time of gift giving. 

Щасливого і благословенного Нового року!   

Happy & Blessed New Year to All!   


