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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. 

Forth Sunday after Pentecost  ALL SAINTS OF RUS’- UKRAINE July 3, 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, July 3   FOURTH SUNDAY AFTER PENTECOST -   

ALL SAINTS OF RUS’- UKRAINE 

8:30 AM      † Jose Jourdan by Yvette Yocklin (Eng.) 

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

 

MONDAY,  July 4           Note: Civil Holiday Independence Day.  

No service 

 

TUESDAY, July 5 

8:30 AM   † Relatives & Friends of the Suzin Family by Yolande Suzin 

 

WEDNESDAY, July 6   

8:30 AM   Thanks for Favors by Josefa Dolores 

 

THURSDAY, July 7   
8:30 AM   Health and Blessing for Heather Tinnaro by Mary Meza  

 

FRIDAY, July 8   
No service 

 

SATURDAY, July 9    
8:30 AM  † Souls in Purgatory / За душі в чистилищі by Halyna Plishka 

 

SUNDAY, July 10   5th SUNDAY AFTER PENTECOST   

Our Venerable Father Anthony of the Monastery of the Caves in Kyiv (1073)  

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

10:00 AM    † Ivan & Halyna by Nadia Dudyak   (Ukr.)  

Sunday Supper Italian Style  11-30am -3:00pm 
 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Romans 6:18-23 

Gospel: Matthew 8:5-13 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Romans 10:1-10 

Gospel: Matthew 8:28-9:1 

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






Глава УГКЦ у 127-й день війни: «Не можемо сказати: "Я не хочу боротися", – бо це  

означає віддати себе в руки зла і програти» 

Християнське сумління кличе нас сьогодні стати на боротьбу із злом. Ми багато разів говорили, 

що війна в Україні має духовний вимір. І хоч би де ми жили, на сході чи заході України або в різ-

них куточках земної кулі, чи ми українці, чи належимо до інших народів – ми всі, як християни, 

маємо покликання боротися із злом. Бути християнином означає поборювати зло, зокрема у 

своєму житті, у своєму серці. 

Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, зазначив Предстоятель, що дожили до цьо-

го ранку і бачимо світло денне, можемо втішатися цією можливістю стояти перед Божим об-

личчям і заглиблюватися в Боже слово. 

«Найбільше сконцентровано війська і найбільш інтенсивні зіткнення відбуваються на Луган-

щині, довкола найбільшого міста області, Лисичанська, що сьогодні перебуває під контролем 

українського війська. Ворог нещадно обстрілює всі частини України, куди може засягнути своєю 

зброєю. Зазнають обстрілів міста і села, зокрема прикордонні, на Харківщині, Сумщині та 

Чернігівщині. Продовжується так званий ракетний тероризм. Росіяни ракетними обстрілами 

нещадно нищать сільськогосподарську, міську, державну інфраструктуру. Зокрема, вчора було 

зруйновано величезний склад зерна на Дніпропетровщині. Усе те, що може порятувати Україну, 

особливо в зимовий період, підлягає знищенню. Водночас росіяни жорстоко розправляються з 

усіма, хто хоче стати на захист Батьківщини» 

Відтак Блаженніший Святослав запевнив у молитовній підтримці українських захисників, і всіх, 

хто постраждав від війни: «Ми тримаємо в молитві наших захисників, бійців, які в різний спосіб 

постраждали від війни, полонених, поранених і родини загиблих. Молимося за наших братів і 

сестер у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Миколаєві та в інших містах і селах 

України, які сьогодні є під нещадним вогнем росіян» 

У сьогоднішньому зверненні Глава УГКЦ звернув увагу на покликання кожного християнина – 

боротися зі злом. Він пригадав слова апостола Павла з Послання до ефесян, в якому той каже 

кріпитися в Божій силі і Його могутності та одягнутися у повну зброю Божу, щоб могти дати 

відсіч хитрощам диявола. 

Отець і Глава УГКЦ підкреслив, що до духовної боротьби покликаний кожний християнин, і за-

значив, що духовна боротьба має свої правила. Предстоятель запросив вірних застановитися над 

п’ятьми етапами боротьби людини із лихими помислами і нападом зла, які свого часу окреслив 

святий Іван Дамаскин. 

«Св. Іван Дамаскин говорить про те, що спочатку лиха думка приходить до нас як навіювання, 

спокуса, потім відбувається розмова з нею, далі триває внутрішня боротьба, потім, якщо ми під-

даємося, здаємося злу, відбувається згода з гріхом і виникає пристрасть. Ми маємо усвідомити, 

що не можемо сказати: “Я не хочу боротися”. Бо це означає віддати себе в руки зла, злого духа, і 

програти», – пояснив Глава УГКЦ. 

 «Боже, благослови Україну! Боже, благослови захисників України! Боже, благослови і дай силу 

всім тим, хто поборює зло, і всім тим, хто шукає в Тебе, Господи, сили для того, щоб чинити 

добро! Зроби всіх нас доброчинцями в цьому світі силою благодаті Святого Духа!» – просить ду-

ховний лідер українців. 
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Благальні молитви  сотника та митаря 

Роздуми у четверту  неділю по П’ятидесятниці:  

Неділя всіх святих українського народу, 3 липня 2022 р., 

У четверту неділю по П’ятидесятниці наша Українська Католицька Церква вшановує всіх святих  

українського народу. 

У Тропарі празника Всіх святих ми чуємо про благочестивих чоловіків та жінок, які «прославляли  

Христа: князів, єпископів, ченців та мучеників, непохитних  сповідників християнської України всіх часів».  

Вони жили блаженством, проголошеними Ісусом Христом в Нагірній проповіді.  

Святі «світилися як провідні зорі... Своїм натхненним прикладом вони служили спільнотам вірних в християн-

ському світі»  (Кондак Всіх святих).  

Святі – це звичайні люди, які вели незвичайне, доброчесне й побожне життя, і яких вшановує Церква. Вони є 

для нас прикладом для наслідування і взорування, та заступниками перед Богом. 

Упродовж свого трирічного публічного служіння Ісус зустрічав багатьох простих людей з різних верств суспі-

льства – рибалок, фарисеїв, перелюбників,  митарів та сотників - з різних народів: євреїв, поган, самарян. Він 

також згадував різних  простих людей в притчах, якими навчав  своїх слухачів і своїх учнів. 

У сьогоднішньому євангельському читанні сотник підійшов до Ісуса з проханням оздоровити його слугу.  Сот-

ник, який командував сотнею вояків, був римським легіонером – окупантом в Юдеї. І все ж він підійшов до 

юдейського пророка і попросив про допомогу.  Коли Ісус сказав: «Я прийду й оздоровлю його», - сотник у сво-

єму смиренні відповів йому: «Господи, я  недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише 

слово і слуга мій видужає» (Мт. 8, 8).      

І що відповів Ісус?  Він звернув увагу присутніх на силу віри цього сотника. Коли Ісус почув його  

слова він здивувався і сказав: «Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри» (Мт. 8, 10). 

Ісус часто звертав увагу на силу віри людей, навіть якщо ця віра була величиною з гірчичне зернятко. 

В одну з  неділь перед Великим постом ми читаємо притчу про митаря і фарисея, в якій ідеться про двох чоло-

віків на молитві в Храмі.  Фарисей був вчителем релігії, а митар – збирачем податків до римської скарбниці.  

На що Ісус звертає увагу? На покірність і молитовне смирення митаря, чиєю простою молитвою було: «Боже, 

змилуйся надо мною  грішним» ( Лк. 18, 13). 

Спитаймо самі себе, якщо би ми зустріли Ісуса сьогодні, то як би Він оцінив нашу віру й смирення в молитві? 

У Євангелії Він наголошував на цій стороні віри людям, з якими зустрічався, і в притчах, якими навчав.  Чи 

нам буде приємна Ісусова оцінка рівня нашої віри? 

Слова і сотника, і митаря були увічнені в літургійних молитвах Церкви. 

У Латинській Євхаристійній літургії перед прийняттям  Святого Причастя вірні проказують слова сотника: 

«Господи,  я  недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово і моя душа видужає».  

 У нашій Божественній літургії, коли читаємо молитву перед святим Причастям, ми промовляємо слова мита-

ря: «Боже, милостивий будь мені, грішному». 

Сотник і митар, чиї смирення і щира віра висловлені простими словам стали молитвами  Церкви, були двома 

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

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.  
 

БЛАГОДІЙНИЙ ОБІД!    THANK YOU! 

Our fundraiser last Sunday was a success, thanks to you all who came, supported us and donated! 

We collected $1,700 and this money will go to buy a boots for our Ukrainian military. We’re so 

grateful for our wonderful church family and specially for this wonderful team, who organized it! 

Наталка Бошко, Ara & Mariyka Boszko, Christine Ann and Stephanie Leddy, Irene 

Popovich, Irene Karawan and Anatol Popovich.   

Наступної неділі 10 липня в парафіяльному залі будемо мати Благодійний Обід після другої Літургії. 

Зібрані кошти будуть передані на потребу нашим воїнам в Україні. Більше інформації на летючці. 

Every step brings us closer to our Victory!!!!  

 

HAPPY INDEPENDENCE DAY 

We pray God’s blessing for a happy and blessed July 4th Independence Day. Please be mindful and 

pray for those who sacrificed, fought and died for the freedom we now enjoy. 
 

 

 

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! May God bless you! 

 
 

 
DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your  request for  a Divine Liturgy for  2022. Call or  ask Fr .  

Bohdan. 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ:  Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.  

 

 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE!  We are extremely grateful for  your  generous donations and support in 

helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We will continue receiving monetary donations at our parish or  

through  our parish website: https://www.epiphanyukrch.com/      May God bless you all!  

 

Pro-Life Overpass Day in St Pete, FL 

Friday, July 8th, 2022  9:00 AM - 3:00 PM 

54th Ave N and I - 275, St Petersburg, FL 33714 

Hosted by Florida Preborn Rescue. 

Join us for the 5th annual Pro-Life overpass day!  

We will hold signs that proclaim "Abortion takes a human life" at the 54th Ave N overpass in St 

Petersburg. Last year, over 15,000 commuters saw our signs! Join us for an hour shift from 9 am to 

noon or 12 pm to 3 pm.  

Contact Scott Mahurin at 727-481-3354 for more information. 

Parking available at Cracker Barrel on 54th Ave N. 

Collections: June 24, 2022  

1st D. Liturgy - $413.00    2nd D. Liturgy - $560.00     

Candles: - $68.00      Special offer - $290.00 Peter’s Pence. - $147.00  Mission - $130.00  

 Total: $1,608.00      

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! 

https://www.facebook.com/natalia.boszko?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/christine.leddy.9?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/stephanie.leddy.5?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/irene.popovich.9?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/irene.popovich.9?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anatol.popovich?__cft__%5b0%5d=AZXW0p2KeeOocIbirkKiCYEc06O6MaS4gg3FnxfPXOQMHJZrvkV-eQ5gdGkDXGs_a6rwTOp0_BcS2w0ZD7zpuuQt5sGPrbS66is6dqUlNg-gN9k_fm5-6bcMbTWaE--ZIGjj0azjphYO510pg4Ym6iqoxYziMeNmfCw3CLbAlIT78w&__tn__=-%5dK-R




Дякую всім нашим парафіянам, спонсорам та благодійникам за фінансову підтримку під 

час програми « United for Ukraine”. П’ять тисяч доларів було передано від парафії  

благодійній організації « Корпорація Монстрів» в місті Одеса, Україна, для закупівлі про-

дуктових наборів для біженців та місцевих мешканців. 

Thank you to all our parishioners and sponsors and for their financial support during  

“The United for Ukraine” program. Five thousand dollars were donated from our parish to the 

“Monsters Corporation” charity in Odesa, Ukraine, to purchase food kits for refugees and locals. 



 

Подяка від благодійного фонду “Я не один” яким було відправлено тридцять тисяч доларів від нашої 

парафії на закупівлю продуктів для біженців. Thanks from Charitable Foundation “I am not Alone” which 

we sent thirty thousand dollars from our parish to purchase products for refugees. 








