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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. 

26th Sunday after Pentecost  December 4, 2022 

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 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 
SUNDAY,  December 4   26th Sunday after Pentecost  
8:30 AM     † Ann and Tom Poole by Edmund & Virginia Chrzanowski (Eng.) 

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

                    † Eva Bodnar by Anna Karawan 

 

MONDAY,  December 5   

Our Venerable and God-bearing Father Sabbas the Sanctified (532).  
 8:30 AM Health and Blessing for John Wankiewicz Family by Stefania Zadojnyj 

 

TUESDAY,   December 6  Our Holy Father Nicholas the Wonderworker, 

Archbishop of Myra in Lycia (Traditionally ca. 337).  
 8:30 AM     Health and Blessing for Edward Cooke by Mary Soltis 

 

WEDNESDAY,   December 7   

No service. 

 

THURSDAY, December 8 The Conception of Saint Anna, When She Conceived 

the Most Holy Mother of God  
 8:30 AM      Thanks God for Grace by Josefa Dolores   

 

FRIDAY,   December 9     
8:30 AM     † Maria Menendez by Orest Dudiyak 

 

SATURDAY,  December 10   

 8:30 AM      Health and Blessing for Mr. & Mrs.Cadrecha & their son, Fr. Robert     

by Galante Family 

 

 SUNDAY,  December 11   Sunday of the Forefathers  
 8:30 AM     † Gitendra Upahyay by Bill and Barbara Wis (Eng.) 

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

Please join us in celebrating Father Bohdan’s 25th Anniversary of Ordination 

to the Holy Priesthood in Parish Hall.         

 

This Week’s Readings 

Epistle: Ephesians 5:9-19 

Gospel: Luke 17:12-19 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Colossians 3:4-11  

Gospel: Luke 14:16-24 

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


 





Our 42nd Ukrainian AutumnFest is now in books.  
We had just over 1,000 people in attendance over the 2 days, including our volunteers!  

 

Total gross income from the festival was $38,995.  
 

Total expenses paid from festival proceeds totaled $17,109 (including payment to raffle prize winners) with an ad-

ditional $4,969 in expenses paid by our coordinators, parishioners, and local businesses.  

 

Our net festival proceeds come to $21,786.  

 

As advertised, 20% will go to humanitarian aid for Ukraine - $4,357  

The remaining 80% will go to our church - $17,429 
 

A very special thanks to all our committee chairs for coordinating their areas and to the volunteers who helped them! 
 

 
 

 

We’re very grateful for all who donated their time, treasure, and talent to help make our festival a huge success! 
 

Father Bohdan, Iryna Karavan (festival chair) & Christine Leddy (festival co-chair) 
———————————————————————————————————————————————————— 

Наш 42-й Український Осінній Фестиваль уже в минулому.  

За 2 дні нас відвідало трохи більше 1000 людей, включно з нашими волонтерами! 

 

Загальний дохід від фестивалю склав $38,995.00 

 

Загальні витрати від фестивалю, склали 17, 109.00 доларів (включаючи виплати переможцям 

розіграшу), а також додаткові 4, 969.00 доларів на витрати, сплачені нашими координаторами, 

парафіянами та місцевими підприємствами. 

 

Наші чисті доходи від фестивалю становлять 21,786.00 доларів. 

Як анонсувалося, 20% піде на гуманітарну допомогу Україні – 4, 357.00 доларів. 

Решта 80% піде на нашу церкву – 17, 429.00 доларів. 

 

Особлива подяка всім головам наших комітетів за координацію їхніх напрямків і волонтерам, які їм 

допомагали! 

Ми дуже вдячні всім, хто пожертвував свій час та талант, щоб допомогти зробити наш фестиваль 

надзвичайно успішним! 

Отець Богдан, Ірина Караван (голова фестивального комітету) та Христина Ледді (співголова 

фестивального комітету) 

Area Committee Chair 

Kitchen Stephanie Leddy 

Bar John Czerkas 

Sweets Table Irene Thompson & Karyn Klos 

Food Ticket Sales Maria Bazylak & James Leddy 

Admissions Ara Boszko 

Advertising Natalia Boszko 

Vendors & Church Merchandise Lena Slywka 

Auctions & Raffle Ticket Sales Olya Czerkas 

Kid’s Zone Tetyana Putera 

Entertainment Nadia Sawa 

Decorations/Set-Up/Clean-Up Khrystyna Hechlacz 
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Welcome all parishioners and visitors to  our Parish.  

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

 

"Matching Funds" donation - Thank you! 
We sincerely thank Deborah and Raymond Kerker for supporting our parish over the past years. This year, Deborah 

Kerker, president of the First Catholic Slovak Ladies Association, sponsored the Autumn Fest Raffle by paying for 

printing and the cost associated with mailing the raffle tickets to our parishioners. 

We also thank the First Catholic Slovak Ladies Association. Through Deborah and Raymond Kerker the Association 

did “Matching Funds” of $600 toward our raffle. This $600 donation and the support of the First Catholic Slovak 

Ladies Association are greatly appreciated. Thank you!  
 

THANK YOU! 

Father Bohdan sincerely thanks Olya Senyk, Iryna Karavan and Nadia Sawa for the greetings on the 

occasion of the 25th Anniversary of the Priesthood, the memory and the wonderful gifts last Sunday. May God 

richly bless you! 
 

25TH ANNIVERSARY OF ORDINATION! 

Please join us in celebrating our Father Bohdan’s 25th Anniversary of Ordination to the Holy Priesthood. 

Please join us for a banquet lunch, entertainment program, professional photo shoots and much more. 

Reservation is required. Please RSVP by 12/6/22 by calling Iryna at 727-248-7881 or Nadia at 941-735-

2202.  

 

THANK YOU! Catherine Chrzanowski and Melinda Nene for their work in the weekly cleaning of our church. " 

“Sanctify those who love the beauty of your house".  May the Lord generously bless you!  

 

St. Nicholas ask for children!!! We would like to invite you to be a part of our St. Nickolas celebration, on 

Sunday, December 18! To have an idea of the number of kids who are going to participate – please contact us for 

details. We promise a lot of fun and unforgettable holiday!  Come and enjoy as we celebrate the Feast Day of St. 

Nicholas.  Please call: 267 - 231 - 2002 Khrystyna. 

 

ST. ANDREW’S PENCE COLLECTION: Traditionally on or around the Feast of St. Andrew, the first called Apostle 

(November 30) our parishes have a special collection for needs of pastoral ministry of His Beatitude Sviatoslav.  Sunday, 

December 4, we will take a collection for St. Andrew’s Pence. Please use “Mission Fund” envelopes for November 27. 

 
A PRAYER FOR PEACE IN UKRAINE: 

Heavenly Father, Your Son taught us “Blessed are the 

Peacemakers for they shall be called Children of God. ”At 

this hour, we fervently pray that Your Holy Spirit may 

inspire an end to the violent confrontation and  

killing in Ukraine. May they restore tranquility to their nation and restore 

human rights, democratic principles, and religious liberty to their troubled 

land. God, our Father, we beseech you to comfort the suffering, heal the 

wounded and accept the souls of the departed into Your Heavenly King-

dom. And may the Most Holy Mother of God, extend her Blessed Mantle 

of Protection over Ukraine. And may each of us always live our lives as 

instruments of Your Peace. Amen  

Collections: November 27, 2022  

1st D. Liturgy - $609.00    2nd D. Liturgy $645.00     

Mission - $213.00  Candles - $67.00    

   Total: $1,534.00 

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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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 

ДЯКУЮ! 

Отець Богдан щиро дякує Олі Сеник, Ірині Караван та Надії Саві за вітання з нагоди 25-ти літнього 

ювілею священства, пам’ять та прекрасні дарунки минулої неділі. Нехай Бог рясно Вас благословить! 

 
АНДРІЇВ ГРІШ - ЗБІРКА:  

 Традиційно на празник святого Андрія Первозванного в УГКЦ проводиться збірка на пастирську 

діяльність Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава. З благословення Преосвященного Владики 

Богдана сьогодні в неділю 4-го грудня буде переведена збірка в нашій парафії. З цієї нагоди ви можете 

вживати конверти  за 27 листопада, де пише “ MISSION FUND” , а також в притворі церкви ви можете 

підібрати конверти для пожертви. 

 

МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕ ЗАБУДЕ: Запрошуємо Вас, батьків і дітей, стати частиною святкування 

Святого Миколая в нашій парафії в неділю 18 грудня! Телефонуйте:  267 231 2002 Христина. 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: В нашій парафії розпочнеться скоро катехизація. Просимо батьків 

реєструвати своїх дітей. Вік дітей – вісім років (2 клас у школі). Просимо звертатися до парафіяльного офісу або 

надсилати Ваші інформації на парафіяльну електронну пошту. Уроки будуть проводитись кожної неділі після другої 

літургії. 

 
ПИЛИПІВКА:  

Розпочався Різдвяний піст - Пилипівка, який триватиме від 15-го листопада і до навечір'я Різдва Господа і нашого 
Спаса Ісуса Христа -24-го грудня.  Це є традиційний час на посилену молитву, розважання, чинення діл 

милосердя, стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати себе на оселю для 

зустрічі з новонародженим Христом.  Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у середу і 
п'ятницю під час посту. 

 

” Прийміть піст , бідні , - він розділить з вами і обитель , і трапезу. Прийміть його , багаті , - він вилікує вас від 

шкоди переїдання. Прийміть його , хворі  - це мати здоров'я. Прийміть його здорові  - це охоронець вашої тілесної 

фортеці. Користь посту відкрита всякому роду  життя , всякому стану тіла. Радісно приймімо піст! ” 

Св. Василій Великий. 

Світлий празник Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.  

 

Згадуючи сьогодні святих і праведних богоотців Йоакима та Анну просимо їхніх святих молитов, прибігаючи до 

них просимо те, що потребуємо для спасіння наших безсмертних душ. Про подію, на честь якої встановлено 

святкування, відомо з апокрифічного Протоєвангеліє Якова (II століття). Згідно з цим оповіданням у 

благочестивої сімейної пари - Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли первосвященик відмовив Йоакиму 

у праві принести Богові жертву оскільки він «не створив потомства Ізраїлю», то він пішов у пустелю, а його 

дружина залишилася вдома на самоті.  

У цей час їм обом було видіння ангела, що сповістив, що «Господь почув молитви твоєї, ти зачнеш і народиш, і 

про потомство твоє будуть говорити в усьому світі». Після цього благої звістки Йоаким і Анна зустрілися біля 

Золотих воріт Єрусалиму. Після цього Анна зачала і коли «пройшли належні їй місяці, і Анна в дев'ятий місяць 

народила». Ми визнаємо її повну святість, святість тієї, що була Матір'ю Божою, яку Господь вибрав для певної 

місії : спасіння свого вибраного народу. Вона була дарована людям по Божественній обітниці, яку сповістив Ісая: 

«Я дам вам нове небо і нову землю». Сьогодні Свята Мати Церква згадуючи праведних богоотців Йоакима та 

Анни ставить нам їх в приклад як потрібно молитись та праведно жити.  

У сучасному суспільстві бачимо відбувається криза у подружніх пар. Тому від сьогодні будемо наслідувати 

праведних Йоакима і Анну, як одну з не багатьох єврейських родин, які бажали вінцем свого кохання своїми 

дітьми послужити майбутньому Месії. Просімо у своїх серцях Пресвяту Діву Марію, щоби ми за Її молитвами 

навчились до кінця розуміти значення та роль цього свята в історії спасіння, а зокрема нас особисто.  



  МОЛИТВА ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
 

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче!  

Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість,  

ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв 

біду.  

Щиро благаємо тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього 

життя:  

Поспіши й до нас із своєю поміччю, захисти нас й усіх людей від вогню й води,  

від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти.  

Хорони нас через ціле наше життя, а особливо в страшну хвилину переходу з 

дочасного життя до вічности.  

Захисти нас тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і 

допоможи нам, щоб ми сподобилися  навіки в небі, разом з тобою, прославляти й 

величати Боже милосердя. 

 

 

 CHILDREN’S PRAYER TO ST. NICHOLAS 
  

 God Our Father we pray, 

 That through the intercession of St. Nicholas, 

 You will protect our children. 

 Keep them safe from harm, 

 And help them grow, 

 And become worthy of Your sight. 

 Give them strength, 

 To keep their Faith in You, 

 And to keep alive their joy, 

 In Your creation. 

 Through Jesus Christ Our Lord. 

 Amen 

————————————————————————————————————————————- 

Святий Чудотворець Миколай  
 

У вівторок, 6 грудня святкуємо празник Святого Отця нашого Миколая, Архиєпископа Мир Лікійських.  

В Божественній Літургії маємо нагоду молитися до Бога і Святого угодника Божого і просити його 

чудесного заступництва, так потрібного всім нам у сьогоденні. По всьому християнському світі в цей 

день лунає молитва в честь героя віри, милосердя і любові, бо це день пам'яті великого ревнителя за 

чистоту Христової віри і науки, великого послідовника Христа в ділах милосердя і любові ближнього. 

Ім'я Святого Миколая з побожністю вимовляє весь  християнський світ. В його честь називають храми, 

Його ім'я знають дорослі і діти, мореплавці і мандрівники, багаті і бідні, бо до всіх людей Святий 

Миколай проявляє свою любов, лагідність, допомогу і милосердя. 

З побожністю і ми звертаймося в день його світлої пам'яті, щоб за його посередництвом була вислухана 

наша спільна молитва, і щоб Господь за молитвами Святого Миколая подав всім нам свою поміч. В кого 

смуток - щоб із святого храму вернувся додому з радістю; недужі - повернулися здоровими. Хто має 

незгоду в родині — нехай застане мир і тишину в своєму домі. Хто відійшов від цього Божого дому, з-

під опіки Святого Миколая, - нехай покине блудну дорогу і нехай вернеться назад до нього, бо тільки 

тут знайде спасения і життя вічне. Просім, щоб Святий Миколай допоміг нам наслідувати його в нашому 

житті та перемагати всі спокуси диявола 

 



26-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
  

Тропар (1): Хоч запечатали камінь юдеї і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, воскрес Ти, Спасе, на 

третій день, даруючи життя світові. Тому сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: Слава 

воскресінню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму, слава провидінню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  
Кондак (1): Воскрес Ти у славі як Бог із гробу і світ з Собою воскресив; людське єство Тебе, як Бога, 

оспівує і смерть щезла. Адам же ликує, Владико, і Єва нині, з узів визволившись, радіє, взиваючи: Ти, 

Христе, той, Хто всім подає воскресіння.  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Богородичний (1): Коли Гавриїл звістив Тобі, Діво: Радуйся! - то з цим голосом прийняв тіло Владика 

в Тобі, святім кивоті, як мовив праведний Давид, і Ти з'явилася просторішою небес, носивши Творця 

свого. Слава Тому, що поселився в Тобі! Слава Тому, що вийшов з Тебе! Слава Тому, що визволив нас 

народженням Твоїм.  
 

Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.  

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.  

 

Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 5,9-19)  

Браття, плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що 

Господові подобається. Не беріть участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті 
люди потай виробляють, соромно й казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, 

стає світлом. Тому говорить: “Прокинсь, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!” Тож, 

уважайте пильно, як маєте поводитися, - не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. 

Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до 

розпусти, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, 

співайте та прославляйте у серцях ваших Господа.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (1): Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (1): Ти, що звеличуєш спасіння царя, і даєш милість помазаннику Своєму Давидові і родові його 

повіки.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 17,12-19) 29-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Того часу, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. 

Вони піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, змилуйся над нами!” Побачивши їх, він промовив: 

“Ідіть та покажіться священикам.” І сталось так, як вони йшли, очистилися. Один же з ним, побачивши, 

що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому 

дякувати. Він був самарянин. Озвавсь Ісус і каже: “Хіба не десять очистилось? Де ж дев’ять? І не 

знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім оцього чужинця?” І 

він сказав до нього: “Встань, іди; віра твоя спасла тебе.”  

 

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



TWENTY-SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (1): Though the stone was sealed by the Jews and soldiers guarded Your immaculate body, You 

arose, O Savior, on the third day, and gave life to the world. And so the heavenly powers cried out to You, O 

Giver of life: Glory to Your resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your saving plan, O only 

Lover of Mankind!  
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (1): You arose in glory from the tomb and with Yourself You raised the world. All humanity ac-

claims You as God, and death has vanished. Adam exults, O Master; and Eve, redeemed now from bondage, 

cries out for joy: You are the One, O Christ, Who offer resurrection to all.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (1): When Gabriel uttered to you, O Virgin, his Rejoice! - at that sound the Master of all became 

flesh in you, the holy ark. As the just David said, you have become wider than the heavens, carrying your Crea-

tor: Glory to Him Who dwelt in you! Glory to Him Who came forth from you! Glory to Him Who freed us 
through birth from you!  

 

Prokimenon (1): Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.  

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous.  

Prokimenon (1): Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 5,9-19)  

Brethren: Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try 
to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness; rather expose them, for it 

is shameful even to mention the things done by them in secret; but everything exposed by the light becomes 

visible, for everything that becomes visible is light. Therefore, it says: “Awake, O sleeper, and arise from the 

dead, and Christ will give you light.” Watch carefully then how you live, not as foolish persons but as wise, 

making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore, do not continue in ignorance, but try 

to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, but be 

filled with the Spirit, addressing one another [in] psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to 
the Lord in your hearts.  

Alleluia Verses:  
Verse (1): God gives me vindication, and has subdued peoples under me.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (1): Making great the salvation of the king, and showing mercy to His anointed, to David, and to his 

posterity for ever.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 17,12-19) TWENTY-NINETH SUNDAY AFTER PENTECOST  
At that time, as Jesus was entering a village, ten lepers met him, They stood at a distance from him and raised 

their voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to 

the priests.” As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, 

glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said 

in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to 

give thanks to God?” Then he said to him, “Stand up and go, your faith has saved you.”  

 

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  


