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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. 

Sunday of the Publican and Pharisee  January 29, 2023 

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, January 29       Sunday of the Publican and Pharisee  
8:30 AM      †  Eva & Theodore Szmyga by Nicholas Jakowiw (Eng.) 

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

Health and Birthday Blessing for  Maryana & Sophia by Pawlyshyn Family  

Health and Birthday Blessing for  Tanya, Luka, Mychaylo and † Osyp by Lucia Sawa 

 

MONDAY,  January 30 The Three Holy and Great Hierarchs: Basil the Great, Gregory 

the Theologian, and John Chrysostom  
No service 

 

TUESDAY,  January 31 
8:30 AM      † Halyna Badiak by Irene Badiak 

 

WEDNESDAY,   February 1 
No service 
 

THURSDAY,  February 2 

THE ENCOUNTER OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST/ СТРІТЕННЯ 

Note: Candles are blessed after the Ambon Prayer  
8:30 AM    Special Intention by Daniel Offutt 

 

FRIDAY,   February 3  
8:30 AM    † Stefania Krushelnycka by Irene Popovich 
 

 

SATURDAY,  February 4     

 8:30 AM    † Thomas Martin and Family by Theresa Galante 

 

SUNDAY, February 5      Sunday of the Prodigal Son / Блудного сина 

8:30 AM      †  Ann and Tom Poole by Poole Family (Eng.) 

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

 

This Week’s Readings 

Epistle: 2 Timothy 3:10-15 

Gospel: Luke 18:10-14  

 
Next Week’s Readings: 

Epistle: 1 Corinth.6:12-20 

Gospel: Luke 15:11-32 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

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

LITURGY INTENTIONS:  Father Bohdan is accepting your intentions 

for Divine Liturgy  

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


 

 Bishop Bohdan J. Danylo  

and the Ukrainian Catholic Eparchy of Saint Josaphat in Parma  

cordially invite you to the 2023 Benefit Luncheon in North Port  

Sunday, February 5, 2023  

at  

St. Mary’s Ukrainian Catholic Church Hall  

1078 N. Biscayne Drive, North Port, FL  

Reception 12:00pm, Luncheon at 12:30pm  

For tickets at $40 per person, please contact  

Christyna Sheldon: 941-460-9890 / xpsheldon@gmail.com  

Ivanka Olesnycky: 551-655-5149 / iolesnycky@gmail.com  

Or register online: https://stjosaphateparchy.com/BenefitLuncheon/  

All proceeds from this event will go to the Eparchy  

At your discretion additional donations are encouraged  

Please make checks payable to the Eparchy of Saint Josaphat  

 

The Ukrainian Catholic Eparchy of Saint Josaphat in Parma was established by Pope Saint 

John Paul II in 1983. The Eparchy consists of 46 parishes and missions located in 11 states 

stretching from Ohio to Florida. The purpose of the Eparchy is to serve Ukrainian Catholics, 

preach the Gospel message, bring people closer to God and to save souls. The proceeds of this 

Benefit Luncheon will provide needed assistance for new missions and existing parishes, im-

portant ministries, and for re-energizing the Church through evangelization initiatives. Ten 

percent of the Luncheon’s net proceeds will be given to our Patriarch, His Beatitude  

Sviatoslav Shevchuk, to devote to his highest priorities in the Church.  

FOR MORE INFORMATION  

UKRAINIAN CATHOLIC EPARCHY OF SAINT JOSAPHAT  

WWW.STJOSAPHATEPARCHY.COM  
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для вашої парафії. 
 

СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

Празник Стрітення завершує сорокаденні Різдвяні святкування.  Свято має за основу подію, записану євангелистом Лукою (Лк. 2:22-39).  У 
Єрусалимському храмі маленького Ісуса зустрів праведний Симеон, якому "було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж 

побачить Христа Господа", і пророчиця Анна, що мала 84 роки та жила при храмі. Старець Симеон віддав хвалу Богові, взяв на руки Дитятко 

та промовив чудесні слова, що їх Церква тепер співає на Вечірній: "Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо 

мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду — Ізраїля."  
БЛАГОСЛОВЕННЯ СВІЧОК Згідно нашої Візантійської традиції ми будемо благословити свічки на свято Стрітення Господнього.  Палаюча 

свічка символізує Христа, Світло для світу. Ми несемо благословенні свічки додому як нагадування нам про те, що Світло Христове горить у 

нас і ми повинні світити цим Благословенним світлом у світі. 

———————————————————————————- 

ДЯКУЄМО! 

  Сердечно дякуємо Івану та Олі Черкас та родині Білокрилих, Юрію, Ірині та синові Роману за їхню 

поміч в розбиранні різдвяних декорацій в церкві. Нехай Господь воздає сторицею! 

 
КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ та УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ: Сьогодні, в неділю 

29 січня після другої літургії буде катехизація для дітей, які готуються до першої сповіді. Якщо у вас є діти, які 

цього року планують іти до сповіді, зголосіться до священика.   

 

УКРАЇНСЬКА НЕДІЛЬНА ШКОЛА: В лютому відкриваємо при парафії Українську Недільну Школу. 

Навчатимемо дітей віком від 6 до 13 років української мови та літератури, історії та географії України, а також 

українських традицій та свят, основ Пласту. Діти братимуть участь в драматичному та танцювальному гуртках. 

Детальна інформація в пана Ореста Дудяка: 727 - 226—5394 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОДРУЖЕННЯ відзначається в другу неділю лютого. Цього року - 12 лютого.  

Головне тема послання: “Всесвітній День Одруження шанує чоловіка і дружину, як засновників сім’ї, 

підвалину нашого суспільства. Віддається честь їхній вірності, жертвенності і радості в щоденному 

подружньому житті”. Владика Богдан Данило у співпраці з Комітетом Родини Єпархії Святого Йосафата 

хотів би вшанувати пари в нашій парафії, які будуть святкувати 10, 25, 40, 50 чи 60 років подружжя в 2022 році. 

У вестибюлі є форма в якій ви можете впистати свої імена і скільки років ви одруженні цього року і отець Богдан 

отримає для вас грамоту від Владики Богдана. 

 

Українська католицька Церква Богоявління, Парафіяльний зал 434 90th Ave N. St. Petersburg, FL 

Запрошуємо до розмови на тему:  

“ Як Бог рятував Європу і Польшу в 17 - тому столітті через Марію”. 

Розповідає Jean -Paul Reymont Poninski, S.T.L., D.E.A., J.C.L.  

Неділя, 19 лютого, 11: 45 дня   

 

МОЛИТОВНИЙ МАРАФОН 

24 лютого -  рік від початку повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, ми 

матимемо 12-годинний молитовний марафон і єднатимемося в молитві з усіма вірними нашої 

Церкви на всіх континентах. 

 

ПАРАФІЯЛЬНІ ВНЕСКИ 

Спеціальний конверт для «Парафіяльних членських внесків» знаходиться у вашій коробці для 

конвертів. Ті, хто не можуть відвідувати церкву, повинні принаймні фінансово підтримувати 

церкву відповідно до своїх можливостей. Звичайно, ми бажаємо і молимося за вашу щотижневу присутність і 

фінансову підтримку. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ПАРАФІЯН: Якщо ви бажаєте стати членом парафії Богоявління, ви можете це 

зробити, заповнивши спеціальний бланк для реєстрації, який знаходиться в вестибюлі. Тоді ви зможете також 

отримати конверти для пожертв на цілий рік. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
FEAST OF THE ENCONTER OF OUR LORD 

With the righteous Simeon and the prophetess Anna. The event that the Church commemorates on this day is described in the Gospel of 
St. Luke (2:22-28). We can identify a three-fold character in this celebration: the purification of Mary, the presentation and dedication 

of Jesus as the first-born, and the encounter with Simeon and the prophetess Anna. Upon encountering the Lord Jesus, Simeon exalted 
in Jubilation saying: “Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your 
salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel.” (Lk 

2:29-32).  

———————————————————————————- 

THANK YOU!  

On behalf of the parish, Father Bohdan thanks  to John and Olya Czerkas and Bilokrylyj family, Yuriy, Iryna and 

their son Roman for their help in taking down the Christmas decorations in the church: Catherine Gzhanovsky and 

Melinda Nene for their work in the weekly cleaning of our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house."  

May God bless! 

 

2023 Benefit Luncheon:  
Bishop Bohdan J. Danylo and the Ukrainian Catholic Eparchy of Saint Josaphat in Parma cordially invite you to the 

2023 Benefit Luncheon in North Port, Sunday, February 5, 2023 at St. Mary’s Ukrainian Catholic Church Hall 1078 N. 

Biscayne Drive, North Port, FL. Reception 12:00pm, Luncheon at 12:30pm. For tickets at $40 per person, please 

contact: Christyna Sheldon: 941-460-9890 xpsheldon@gmail.com Ivanka Olesnycky: 551-655-5149 / 

iolesnycky@gmail.com Or register online: https://stjosaphateparchy.com/BenefitLuncheon/  
 

On February 24, a year, since the beginning of the full-scale war that Russia unleashed against Ukraine, we 

will observe a 12-hour prayer marathon and will unite in prayer with all the faithful of our church on all 

continents.  
 

UKRAINIAN SUNDAY SCHOOL: We will open in February Ukrainian Sunday School at the parish. We will teach children aged 6 
to 13 Ukrainian language and literature, history and geography of Ukraine, as well as Ukrainian traditions and holidays, the basics of 

Past. Children will participate in drama and dance clubs. Detailed information from Mr. Orest Dudyak: 727 - 226—5394 
 

WORLD MARRIAGE DAY  - Sunday, February 12, 2023 

It is an observance sponsored by the Catholic Marriage Encounter movement observed on the second Sunday of February 

each year. “World Marriage Day honors husband and wife as the foundation of the family, the basic unit of society. It 

salutes the beauty of their faithfulness, sacrifice and joy in daily married life.” Bishop Bohdan Danylo in conjunction with the 

Department of Family Life of the Eparchy of St. Josaphat would like to recognize and honor the couples of our parish who are 

celebrating 10, 25, 40, 50 or 60 years of marriage in 2023. If our parishioners are celebrating those anniversaries please submit the 

names on the list in church vestibule. 

 

Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church, Parish Hall    434 90th Ave N. St. Petersburg, FL 

Come join us for a talk on  
“How God Saved Europe and Poland through Mary in 17th-Century Europe” 

 Presented by Jean-Paul Reymont Poninski, S.T.L., D.E.A., J.C.L.  

Sunday, February 19, 2023, at 11:45 a.m. 
 

THE SACRAMENT OF THE SICK: Anyone who is entering the 

hospital or is ill and would like to receive the Sacrament of the 

anointing of the sick, please call Father Bohdan at 727-576-1001.  

 
PARISH MEMBERSHIP DUES:  

A special envelope for “Parish Membership Dues” is in your envelope 

box.  Those who cannot attend church should at least financially 
support the church according to their means. Naturally, we desire and 

pray for your weekly attendance and financial support.  

                                                    

Collections: January 22, 2023  

1st Liturgy - $350.00       2nd Liturgy - $1,177.00 

   Candles: - $59.00           Initial offering  - $543.00         

First Catholic Slovak Ladies Association Branch J536 

(Matching Funds Program) - $600.00          

  Total: $2,729.00      

May God bless and reward your generosity you show to 

Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 







SUNDAY OF THE PUBLICAN AND PHARISEE  
 

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 pow-

ers 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. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (3): Let us bring to the Lord the sighs of the Publican, and as sinners let us approach 

the Lord, for He desires the salvation of all. He grants forgiveness to all who repent. For us He be-

came man while remaining God, co-eternal with the Father.  

 

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 Second Epistle of St. Paul to Timothy. (2Tim 3,10-15)  

Brethren: You have followed my teaching, way of life, purpose, faith, patience, love, endurance, 

persecutions, and sufferings, such as happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, persecu-

tions that I endured. Yet from all these things the Lord delivered me. In fact, all who want to live 

religiously in Christ Jesus will be persecuted. But wicked people and charlatans will go from bad 

to worse, deceivers and deceived. But you, remain faithful to what you have learned and believed, 

because you know from whom you learned it, and that from infancy you have known [the] sacred 

scriptures, which are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus.  

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 18,10-14)  
The Lord told this parable: “Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee 

and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to him-

self, ‘O God, I thank you that I am not like the rest of humanity - greedy, dishonest, adulterous - or 

even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.’ But the tax 

collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and 

prayed, ‘O God, be merciful to me a sinner.’ I tell you, the latter went home justified, not the for-

mer; for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be 

exalted.”  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ  
 

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

Кондак (3): Зітхання митарські принесім Господові, і до Нього, як до Владики, 

приступімо ми, грішні. Він бо хоче спасіння всіх людей, і відпущення подає всім, що 

каються, бо ради нас Він воплотився, Бог сущий, Отцю рівнобезначальний.  

Прокімен:  
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 Тимотея другого послання св. апостола Павла читання. (2Тим 3,10-15)  

Сину Тимотею! Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, 

довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були 

спіткали мене у Антиохії, в Іконії та в Лістрі. Яких то переслідувань не переніс я на собі! 

А від усіх Господь мене визволив! Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, 

будуть переслідувані. А лихі люди дурисвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, 

зводячи інших і самі зведені. Ти ж тримайся того, чому навчився і в чому переконався. 

Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа 

Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння.  

 

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 18,10-14)  
Сказав Господь притчу оцю: Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був фарисей, а 

другий - митар. Фарисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як 

інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, 

з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до 

неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною, грішним! Кажу вам: 

Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде 

принижений, а хто принижується, вивищений.  

 

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

Алилуя, алилуя, алилуя.  








