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e-mail: bbarytskyy@gmail.com
Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantors: Mykhaylo Golowko
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bbarytskyy@gmail.com
Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

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

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

SUNDAY, July 26 — 8th Sunday after Pentecost
8:30 AM † Donald Mikiten by Patricia Chomanczuk(Eng)
Confession - 15 minutes 10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)
before the Liturgy
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
Confessions:

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 PreBaptism 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.

This Week’s Readings
Epistle: 1 Corinthians 1:10-18

Gospel: Matthew 14:14-22
Next Week’s Readings:
Epistle: 1 Corinthians 3:9-17
Gospel: Matthew 14:22-34

MONDAY, July 27 The Holy Great Martyr and Healer Panteleimon (286-305)
8:30 AM Health and Blessing for Randy Galante by Theresa Galante
TUESDAY, July 28
8:30 AM † Petro Golowko by Mykhaylo Golowko
WEDNESDAY, July 29
8:30 AM Health and Blessing for Burtschell family by Joshua Metcalf
THURSDAY, July 30
8:30 AM † Walter Serna by Marion Serna

FRIDAY, July 31

No service
SATURDAY, August 1
The Procession of the Holy Relics of the Precious and Life-Giving Cross of the Lord.

8:30 AM Health and Blessing for David Peck by friend
SUNDAY, August 2 — 9th Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng)
10:00 AM † Fr. Andrij and Olha Melnyk by Bohdanna Kulba (Ukr.)
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ОГОЛОШЕННЯ
26- го липня 2020
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!
РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА НАД
СЬОГОДНІШНІМ ЄВАНГЕЛІЄМ ТА АПОСТОЛОМ
Неділя 8-ма після П’ятдесятниці

Мт. 14, 14–21: «Не треба їм відходити: дайте ви їм
їсти».

Люди були так захоплені проповіддю Христа, що зовсім не
думали про земні потреби, вони незчулися, як знайшлися в
пустинному місці, де не було поживи. Тоді апостоли, ученики
Христа, просять Його, щоб щось зробити, що б можна було
людей накормити. Апостоли навіть не передбачають, що
Христос може дати людям їжу. А ще більше, що вони самі
щось можуть дати цим людям. Самі в цій ситуації Ісус
Христос каже ці знамениті слова: «Дайте ви їм їсти». Тобто:
спробуйте зробити щось, що ви можете вчинити в цій
ситуації.
З одного боку, ми бачимо чудо Христове, Христос помножує
хліби. А з іншого ─ перед нами постає ситуація ділення, бо
люди мали п’ять хлібів і дві риби і почали ділитись, давати
одні одним. Як це важливо в нашому житті, вміти поділитись,
дати щось комусь іншому.
Сьогодні Господь не тільки робить чудо помноження хлібів,
а й вчить ділитися, давати те, що в наших силах і
спроможностях, а Бог доповнить. Тож робімо все, що
можемо, а Бог завжди це помножить!
1 Кр. 1, 10–18 «Бо слово про хрест – глупота тим, що
погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа»
Щоб зрозуміти ці слова, мусимо кілька слів сказати про те,
чим для тогочасних людей було розп’яття на хресті. Бути
покараним на хресті було найбільшою ганьбою для
тогочасної людини, а ще більше для єврея. Тому проповідь
про хрест теж була ганьбою для тогочасних людей, бо це
було місце ганебної смерті.
А чим для нас є хрест? Це місце, де нам подарована вічність.
Усі ми прагнемо щастя, довгих років життя, але на хресті
людина отримала вічність, безсмертне життя. Тому він для
нас є такий важливий і цінний. На хресті Господь виявив
свою любов найбільшу до людини і обдарував її вічним
життям.
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НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби
Божі на цей рік.

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.
Воздаймо хвалу Небесному Отцеві нашому та піднесімо
наші молитви до Творця за Україну та весь світ і не
втрачаймо віри, Бог нам усім допоможе, бо молитва
врятує світ і змінить наше життя на краще.... «Нічим не
журіться, але в усьому молитвою і благаннями з
подякою висловлюйте ваші прохання Богові» (Фил.
4:6). Бажаю Вам гарного здоров’я та кріпості. Боже,
Благослови нас!
СКАРБИНКА МУДРОСТІ

Жінка сильніша за чоловіка та вірніша в годину
страждання. І Марія Магдалина, і Марія Клеопова, і
Соломія!
(св. Хосе Ескріва).

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

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: Mary Elizabeth,
Paul Matviuw, Consuela Salem.
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.

СМІЄМОСЬ РАЗОМ...
Священик лагодить табуретку у своєму саду. Раптово він
виявляє, що за його діями нишком спостерігає компанія
навколишніх хлопчаків. - Ви що, діти мої, хочете стати
теслями? - запитує священик. - Ні, отче, - відповідає один
із хлопців, - ми просто хочемо почути, що кажуть
священики, коли потрапляють молотком собі по пальцях.
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Dear parishioners and friends of our Parish!
I would like to THANK you all for the financial and
prayerful 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!
LITURGY INTENTIONS
Father Bohdan is accepting your intentions for
this year.

OUR SPONSORS
We sincerely thank
Olga Roy
for her generous donation to our
parish in the amount of $1000.00.
May God reward & bless you!

The Church was a mother to you in
life, providing for your spiritual
needs; please remember the Eparchy
of Saint Josaphat in Parma in your
last will and testament.
The wording to do this is as follows:
“I give and bequeath to the Ukrainian
Catholic Diocese of St. Josaphat in
Parma, located in Parma, Ohio, _____%
of the residue of my estate [or: the
sum of $_____].”

Thank you!

HUMOR…
A pastor had a bad week. On Sunday, he was very frustrated
and he began his sermon, “All members of this parish are going to hell if they don’t change their ways.” One man in the
back began to laugh. So, the pastor said it again louder. The
man continued to laugh. The pastor went back to him and
asked him why he was laughing. He answered, “Because I
don't belong to this church!”

Collections for July 19, 2020:
D. Liturgies:

$ 1479.00

Candles:

$ 25.00

Mission:

$ 185.00

Peter’s Pence:

$5.00

Special donation:

$1000.00

Diocesan Offering:

$ 10.00

Total:

$ 2,704.00

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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ТИЖДЕНЬ ПРИРОДНОГО ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї У США:
ВІДКРИТИСЯ НА БОЖИЙ ЗАДУМ

Гармонія з Божим задумом щодо подружжя та сім’ї є
джерелом різних благодатей. Над цим роздумують католики
США в контексті Тижня природного планування сім’ї.
«Живи істиною та красою Божого задуму щодо подружньої
любові!». Такою є тема Тижня посилення чутливості щодо
природного планування сім’ї, проголошеного Конференцією
Католицьких Єпископів США, що триває від 19 до 25 липня.
«Йдеться про любов, життя, свободу й дар», таким є
підзаголовок цієї щорічної ініціативи в США, дати
проведення якої обрані з огляду на те, що 25 липня 1968 року
була підписана енцикліка «Humae Vitae» Папи Павла VI,
зосереджена на навчанні Церкви щодо людської статевості,
подружньої любові та відповідального батьківства, натомість,
26 липня припадає свято на честь святих Йоакима й Анни,
батьків Пречистої Діви Марії.

«Святе Таїнство Подружжя символізує взаємини між
Христом та Його Церквою, – читаємо у посланні єпископату з
цієї нагоди. – А з чого ж складаються ці стосунки, як не з
великодушної, жертовної, пристрасної та плідної любові?».
Тож коли подружні пари переживають своє покликання
згідно з навчанням Церкви, «особливо в тому, що стосується
передавання життя, з цього можна почерпнути чимало
благодіянь». Адже, як свідчать пари, які покладаються на
природне планування сім’ї, така практика сприяє зростанню
«взаєморозуміння та цінування взаємної плідності, почуттєвої
зрілості в подружньому спілкуванню та пошани до Божих
дарів».
Кожна дієцезія сама визначає спосіб, в який проводиться
відзначення такого тижня. Однак, загальнонаціональна
єпископська конференція публікує в інтернеті різні матеріали
та точки для роздумів, для приготування богослужінь,
проповідей та молитовних намірів.

Джерело: vaticannews.va

WHY DID POPE FRANCIS FOR THE FIRST TIME IN THE
HISTORY OF THE CHURCH CONVENE AN
EXTRAORDINARY SYNOD ON THE FAMILY ON
OCTOBER 5, 2014

The answer to that question lies in the importance and
immense value the family is to society. The family is the basic
unit of society. The family is the cell of society. If that cell in
some way becomes cancerous, society becomes cancerous. The
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family is the heart of society, and if the family suffers a heart
attack so does society. The family is the central atom of the
element of society. You split that atom, society suffers a
destructive explosion. The value and importance of the
family cannot be overestimated.
Pope St. John Paul II says much about the importance of the
family. He states, “As the family goes so goes the nation and
so goes the whole world in which we live.” And again, Pope
St. John Paul II states, “The future of humanity passes by
way of the family.” At another instance the Saint says,
“Families are important, the reason is simple: the future of a
human person, his happiness, his capacity for giving life
meaning, all depends upon the family. This is why I never
tire of saying that the future of humanity is closely linked to
that of the family.” Pope Francis says, “Not only would I say
the family is important and necessary for the survival of
humanity. Without the family, the cultural survival of the
human race would be at risk.”
Where are traditions handed down? In the family. Where are
moral values transmitted? In the family. Where do children
first experience love? In the family. Where do children find
support? In the family. Where do we learn the all-important
respect for authority? In the family.
Patriarch Sviatoslav bears witness to the above statements
while speaking on the Family. After living under
communism in his earlier years, he remarks, “Everything I
learned about the church, about Christ, the ambience of
where I learned to pray (before I met a priest for the first
time) was my home, my family.
He further said, “His people’s experience was that The
Family was the last defense of human dignity; only inside the
family did we feel ourselves protected because society
outside of your own home was very dangerous, not human,
not Christian.”
We could go on and on showing how important the family is
to our culture, our society, and how we must in every way
support such an institution. It is no wonder that Pope St. John
Paul II wrote an exhortation on the family in the year 1984.
It is no wonder that Pope St. John Paul II convened an
ordinary Synod on the family in the year 1980. It is no
wonder that Pope Francis convened an “Extraordinary
Synod” on the Family on October 5, 2014
– Submitted by: Rev. Canon Walter Wysochansky

