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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 before Theophany  January 2, 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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, January 2   Sunday before Theophany  
8:30 AM    † Frank & Anna by Bob Paul & Mettie Zoltanet (Eng) 

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

                   † Panachyda for Stephan Bandera by Nicholas Jakowiw 

 

MONDAY, January 3  

No service 
   

TUESDAY, January 4  
8:30AM  † Debora Ila Abis by Mary Soltis 

 

WEDNESDAY, January 5  Theophany Eve. Note: Today is a day of fasting (meat may 

not be eaten; however, eggs and dairy products are permitted).  
 8:30 AM  † Fr. Michael Rock O. de. M. by Hope Sanford 

6:00PM Great Compline with Litia / Велике повечір’я з Литією 
 

THURSDAY, January 6  The Holy Theophany of Our Lord, God and Savior Jesus Christ.       

Holy Day of Obligation       PRAZNYK / Храмовий празник  

Divine Liturgy of St. Basil the Great.  
9:00 AM  Health & Blessings for All Parishioners by Fr . Bohdan (Ukr . & Eng.)    

After the Ambo Prayer: Great Blessing of Water / Велике Водосвяття 

 

FRIDAY, January 7 Post-feast of Theophany; the Synaxis of the Holy and Glorious 

Prophet, Forerunner and Baptist John.  
9:00 AM - Спеціальне намірення / Special Intention 

Різдво за Юліанським календарем / Julian calendar Christmas 

 

SATURDAY, January 8   Saturday after Theophany  
 8:30 AM   Health and Blessing for Roy & Cathy Dunsmore by Mary Soltis    

 

SUNDAY, January 9   Sunday after Theophany  
8:30 AM    † Breigl Joseph - 40th Day by Nicholas Jakowiw  (Eng) 

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

                   † Ruzia & Yosyf Paraschak by Lucia & Bohdan Sawa  

This Week’s Readings 

Epistle: 2 Timothy 4:5-8 

Gospel: Mark 1:1-8 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 4:7-14 

Gospel: Matthew 4:12-17 

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




               БОГОЯВЛЕННЯ  

Богоявлення – це празник на згадку Хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан й явлення Пресвятої Трійці: Бог Отець – 

Голос з неба, Бог Син – Ісус Христос і Бог Дух Святий – у вигляді голуба. Перед своїм публічним виступом як про-

повідник Євангелії Ісус Христос пішов над ріку Йордан і дав себе хрестити у ній на знак покаяння, бо таким було 

хрещення св. Івана. Христос не мав і не міг мати особистого гріха. Він прийняв на себе гріхи світу, щоб з часом по-

мерти за них і тим способом своєю смертю дати нам право повернення до неба, до Бога. Прийнявши людське тіло, 

ставши людиною, Син Божий упокорився й уподібнився до нас в усьому, крім гріха, як каже св. ап. Павло. Своїм 

Хрещенням Христос дав нам приклад служіння а також, щоб і ми упокорялись перед Богом, щоб позбулись гріха і 

наслідували Його. Через наше Хрещення ми уподібнились до Христа. «Ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодя-

гнулись»,– каже св. ап. Павло в Листі до Галатів. Бо так, як Христоc помер – зійшов до пекла, до гробу, а потім вос-

крес і вийшов з пекла прославленим, так і в Хрещенні ми померли для гріха і з Хрещення вийшли оновленими діть-

ми Божими, вийшли новими людьми, наче воскресли. Сьогодні ми вже Християни, діти Божі! Чи справді ми пово-

димось так, як належить дітям Божим? Про перших християн погани говорили, показуючи пальцем: «дивіться, як 

вони любляться!» А чи про нас, українських християн, що вже 1000 літ носимо це ім'я, можна сказати подібне? У 

Хрещенні ми одержали крижму, біле полотно, як символ чистоти душі й ласки Божої. Як виглядає та крижма і ду-

ша наша сьогодні? Ми одержали запалену свічку як символ нашої віри, що має горіти ціле наше життя. Чи та свічка 

ще горить? Чи може погасла, а в руках наших – лиш огарок? Відновімо наші хресні обіти – зобов'язання, обновімо 

нашу душу в св. Сповіді, станьмо подібними до Христа і йдімо за Ним, бо Він єдиний – Дорога, Правда і Життя!  

 

THEOPHANY  

On Thursday, January 6, the Church will celebrate the Feast of the Holy Theophany of Our Lord, God, and Savior, Jesus 

Christ. The word “Theophany” means “Manifestation of God” and it refers to the fact that the Lord has manifested Himself 

to all of creation in three Persons. The Father testifies from on high to the Divine Sonship of Jesus, the Son receives this 

testimony from the Father, and the Holy Spirit descends from the Father in the form of a dove, and rests upon the Son from 

all eternity. This is the first manifestation of the greatest of all mysteries - the Holy Trinity “one in essence and undivided” – 

a doctrine unique to Christianity. Our Lord’s public ministry commenced with His Baptism in the River Jordan at the hands 

of the Prophet, Forerunner, and Baptist John. Baptism is the symbol of death and resurrection, and Christ became incarnate 

in order to die and rise from the dead. Baptism is a symbol of repentance and forgiveness, and Christ came as the Lamb of 

God who takes upon Himself the sin of the world. Baptism is a symbol of sanctification, and Christ has come to sanctify the 

whole of creation. Baptism is a symbol of radical renewal. Whenever one is baptized, the old has passed and the new has 

come. Christ has appeared in order to make all things new. The act of baptism, therefore, contains in symbol the entire mys-

tery of Christ, the whole purpose of His coming. Every year on the Feast of Theophany, a great miracle is performed in our 

churches. The Holy Spirit comes down upon the water and changes its natural properties. It receives the grace to heal ill-

nesses, to drive away demons and every evil power, to preserve people and their dwellings from every danger, and to sancti-

fy various objects, whether for use in churches or in our homes. With great reverence, let us partake of the Holy Water that 

has been sanctified on this great feast, being ever mindful that we and all creation have been redeemed by the Creator Him-

self, who now reveals Himself to be one God in three Persons: Father, Son, and Holy Spirit.  
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для вашої парафії. 
 

Підготовка до  першої Сповіді: Сьогодні, в неділю 2 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.   

ДЯКУЄМО 

Сердечно дякуємо їмості Іванні Барицькій, Стефанії та Христині Ледді, Юлі Барицькій  за приготування 

страв до Святого Вечора та Роману Крупці та Уляні Волошин, Наді Саві, Тані Прятка, Hope Sanford, Janice 

Phillips, Karyn Klos та сестрі Яреми Клоса, Люсі, Наді та Богдану Савам за допомогу в кухні   та 

декорування залу та столів. Нехай Бог благословить! 

ДЯКУЄМО! 

Сердечно дякуємо диригенту хору пані Надії Саві та всім членам парафіяльного хору за  прекрасні 

колядки минулої неділі та віншування. Було зібрано на потреби парафії $557.00. Нехай Господь воздає 

всім сторицею! 

 

“МАЛАНКА” Святкуйте Старий Новий Рік з нами!  

Запрошуємо Вас до святкування традиційної новорічної забави в суботу 15 січня 

2022 року в парафіяльному залі  від 6:30 години вечора до 12:30 ночі. Буде награвати 
жива музика братів Віктора і Володимира Сизоненко. Квитки за ціною 25 долярів 

можете придбати в Надії Сави або дзвоніть до священика. При дверях - 30 долярів. 

 

ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ ТА БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ З ЙОРДАНСЬКОЮ ВОДОЮ  

Після свята Богоявління отець Богдан буде відвідувати ваші домівки з Йорданською водою. Це нагода 

краще пізнати парафіян. Ви можете безпосередньо запросити отця або заповнити картку, що 

знаходиться в вестибюлі на столі. ‘Хто вас приймає, Мене приймає” (Мт 10,40) — сказав Ісус до 

Апостолів. Наказав також: «Коли до якого дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир дому цьому! Якщо там 

живе людина гідна миру, ваш мир залишиться на ньому» (Лука 10,5-6). Прихід священика з 

душпастирськими відвідинами є актом публічного визнання віри, а рівно ж знаком єдності та живого 

зв'язку домашньої Церкви з Церквою парафіяльною, а тим самим єпархіальною та вселенською.  

 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2022 РІК: Ви 

можете забрати річні парафіяльні конверти на 2022 

рік. Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в 

порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх 

конвертів, або змінив адресу, або хоче зареєструватися в парафії 

- запитуйте священика. 

 

КАЛЕНДАРІ / CHURCH CALENDARS: Церковні 
календарі, українсько - англійські, на 2022 рік ви 
можете придбати в вестибюлі нашого храму.  You can 
buy Ukrainian-English church calendars for 2022 in the 

vestibule of our church. 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ  Отець Богдан приймає 

інтенції - намірення на Служби Божі на наступний рік.  

 

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. 

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: Bill 

& Barbara Wis, Ann Poole. 

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. 
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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.  

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

THANK YOU! 

Many thanks to Ivanna Barytska, Stephanie and Christine 

Leddy , Yulia Barytska for  prepar ing meals for  Holy 

Supper and Roman Krupka and Ulyana Voloshyn, Nadia 

Sawa, Tanya Pryatka, Hope Sanford, Janice Phillips, Karyn 

Klos and her sister, Lucy, Nadia and Bohdan Sawa for  help 

in the kitchen and decorating the hall and tables. May God bless you! 

THANK YOU! 

A sincere thank to Parish Choir Director Nadia Sawa and all members of Parish Choir for their hard work, rehearsals 

and singing Kolyadky last Sunday. They collected in Church $ 557.00 for the Parish. May God continue bless All of 

you! 

MALANKA: Celebrate Ukrainian New Year with us! 

Saturday, January 15th 2022. 6:30 PM - 12:30 AM. Epiphany of our Lord Ukrainian 

Church 434 90 th Avenue North, St. Petersburg, Fl. 33702  Live music provided by Vic & 

Walter Syzonenko Band. For tickets: Nadia Sawa or ask Fr. Bohdan. 

 

THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks  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! 

 

CHURCH ENVELOPES FOR 2022 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.  

 

NEW PARISHIONER REGISTRATION 

If you wish to become a member of Epiphany, you may fill out a registration form which is available in the church vestibule.  

The completed form can be placed in the church collection basket or delivered to the rectory office. 

 ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР!  SAVE THE DATE:  

Jan. 9     Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда                                                       Church 

Jan. 15      Malanka-Ukr. New Year’s Eve / Забава - Маланкa (Святкування Нового Року)                              Parish Hall 

Jan. 23      Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Christmas Concert: На Різдво Додому by Trioda     Parish  Hall 

Feb. 12      Valentine’s Dance / Забава                                                                                                     Parish Hall 

 

Collections: December 25, 2021  

1st Liturgy - $713.00    2nd Liturgy - $1,863.00     

Debit Reduction  - $595.00     

     Total: $3,171.00      

 

Collections: December 26, 2021  

1st Liturgy - $477.00    2nd Liturgy - $586.00    Candles: - $93.00   

Debit Reduction  - $50.00  Nativity - $65.00  

Christmas Eve Dinner - $1,190.00  Seminary - $222.00 

    Christmas Carols - $557.00  Total: $3,220.00      
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 

Під час освячення наступає  
Воплочення Iсуса Христа,  

подiбно як через осiнення Свя-
тим Духом Він воплотився в Пре-
чистiй Дiвi (св. Iван Дамаскин).  

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before  

second Divine Liturgy on this coming Sunday. We in-

vite you to spend a few extra minutes with the Lord. 

Come and join us in a prayer. 



 SUNDAY BEFORE THEOPHANY  

 

Troparion (7): By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief; You 

changed the lamentation of the myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are 

risen, O Christ our God, offering great mercy to the world.  

Troparion (4): Make ready, O Zabulon, and prepare yourself, O Nephtali; O r iver Jordan, stop 

and receive with joy the Master coming to be baptized. O Adam, rejoice with the first mother, Eve, 

and do not hide yourselves as before in paradise. For, having seen you unclothed, Christ has appeared 

to clothe you with the first robe: He has appeared to renew all creation.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (4): Today the Lord stood in Jordan's cur rent telling John: Do not be afraid to bap-

tize Me, for I have come to save Adam, the first man.  

 

Proidmenon (6): Save Your people, O Lord, and bless Your inher itance.  

Verse: To You, O Lord, I call; my God, be not deaf to me.  

Prokimenon (6): Save Your people, O Lord, and bless Your inher itance.  

 
Epistle: Reading of the Second Epistle of St. Paul to Timothy. (2Tim 4,5-8)  

Timothy, my son, be self-possessed in all circumstances; put up with hardship; perform the work of an 

evangelist; fulfill your ministry. For I am already being poured out like a libation, and the time of my 

departure is at hand. I have competed well; I have finished the race; I have kept the faith. From now 

on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that 

day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance.  

 

Alleluia Verses:  
Verse: O God, be gracious to us and bless us.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: May Your face shed its light upon us and have mercy on us.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Mk 1,1-8)  
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet: 

“Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way. A voice of one crying 

out in the desert: ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths.’” John the Baptist appeared in 

the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judean 

countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by 

him in the Jordan River as they acknowledged their sins. John was clothed in camel's hair, with a 

leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. And this is what he proclaimed: “One 

mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I 

have baptized you with water; he will baptize you with the holy Spirit.”  

 

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ ПЕРЕД БОГОЯВЛІННЯМ  

 

Тропар (7): Знищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив розбійникові рай, мироносицям 

плач на радість перемінив і апостолам звелів проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даю-

чи світові велику милість.  

Тропар (4): Готуйся, Завулоне, зодягнись у прикраси, Нефталіме, Йордане ріко, зупинися і 

радісно прийми Владику, що йде христитись. Веселися, Адаме, з праматір’ю, і не скривайтесь, 

як колись у раю, бачивши вас нагими, Він появився, щоб зодягнути в первісну одежу. Христос 

з’явився, бажаючи оновити все творіння.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (4): У течіях Йорданових сьогодні став Господь, кажучи Іванові: Не бійся Мене 

христити, бо я прийшов спасти Адама первоствореного.  

 
Прокімен (6): Спаси Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.  

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайся мовчки від мене.  

Прокімен (6): Спаси Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.  

 
Апостол: До Тимотея другого послання св. апостола Павла читання. (2Тим 4,5-8)  

Сину Тимотею, ж будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю євангелиста, виконуй 

твою службу. Бо я вже готовий на ливну жертву, і час мого відходу настав. Я боровся доброю 

борнею, скінчив біг - віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливости, що дасть 

мені того дня Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чека-

ли на його появу.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Боже, ущедри нас і благослови нас.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

Стих: Просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

 

Євангелія: (Мк 1,1-8)  
Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї: “Ось я посилаю мо-

го посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині: Готуйте Гос-

подеві дорогу, вирівнюйте стежки його,” - гак виступив Іван, христивши у пустині та про-

повідувавши хрищення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього - вся країна Юдейсь-

ка та всі єрусалимляни, христились від нього в ріці Йордані й визнавали гріхи свої. Іван одягне-

ний був в одежу з верблюжого волосу й носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану й мед 

дикий. І проповідував кажучи. “Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостой-

ний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас христив водою, а він христитиме 

Святим Духом.”  

 

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

Алилуя, алилуя, алилуя.  


