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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
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: Romans 10:1-10
Gospel: Matthew 8:28-9:1
Next Week’s Readings:

Epistle: Romans 12:6-14
Gospel: Matthew 9:1-8

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
The faithful can participate in the celebration of Divine Liturgy via
live-streamed services at: https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
videos/ or https://www.youtube.com/watch

SUNDAY, July 5 — 5th Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan
† Semen Zenewycz by Bohdanna Kulba (Eng.)
10:00 AM † Petro Chyschkewycz —2nd Ann. by Iryna Chyschkewycz (Ukr.)
MONDAY, July 6
8:30 AM Health and Blessing for Fr. Paul Mangiafico by Theresa Galante
TUESDAY, July 7
8:30 AM Health and Blessing for Fr. Paul Mangiafico by Melinde Nene

WEDNESDAY, July 8
No service
THURSDAY, July 9
8:30 AM Health and Blessing for Michael Marino Jr. by Theresa Galante
FRIDAY, July 10 Our Venerable Father Anthony of the Monastery of the Caves in Kyiv (1073)
8:30 AM Health and Blessing for Rev. Vincent Capuano by Theresa Galante

SATURDAY, July 11 Repose of Blessed Olga, Princess of Kyiv (c. 970).
8:30 AM Health and Blessing for Fr. Paul Mangiafico by Schell Family
SUNDAY, July 12 — 6th Sunday after Pentecost
8:30 AM † Thomas Poole by Catherine Chrzanowski (Eng)
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)
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ОГОЛОШЕННЯ
5- го липня 2020
Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення!
Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для Вашої парафії.
РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА НАД
СЬОГОДНІШНІМ ЄВАНГЕЛІЄМ ТА АПОСТОЛОМ

Неділя 5-та після П’ятдесятниці
Мт. 8, 28–9, 1 «І почали кричати:”Що нам і
тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб
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життєвій дорозі, взивати до Бога, щоб вони
провадили життя досконале, щоб вони ішли
дорогою спасіння.
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан
приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.
ПОЖЕРТВА
Шановні парафіяни, друзі та гості, якщо хтось
захоче зробити пожертву на парафію, це можна
зробити
через
наш
веб
сайт:https:www.epiphanyukrch.com
Там є кнопка «Donate / Пожертвувати»

нас мучити перед часом?”»

Христос ходив Гадаринським краєм і
не зачіпав нікого, хто не потребував
Його. А тут двоє біснуватих самі
дають про себе знати, самі виявляють
себе і свій стан. Це показує дуже
важливу річ для кожного з нас. Христос був Богом,
отже, був святим. І ця Його святість не давала злим
духам комфортно почуватися, тому вони виявляли
себе.
Так само і в нашому житті: що більше ми будемо
змагати до досконалості і ставати святими, то більше
будемо перемінювати світ, впливати на ті чи інших
людей, їхні недоліки, вади. Як також на ситуації чи
проблеми, які є навколо нас. Дуже важливою є праця
над собою, переміна себе, зростання в досконалості, у
святості. Тоді ми навіть нехотячи будемо навертати,
преображувати, зцілювати інших. Отже праця над
собою важлива річ не лише для нашого власного
спасіння, а для спасіння цілого світу!
Рим. 10, 1–10 «Моя молитва до Бога за них, щоб вони
спаслися»
Є певні особи, які дорогі нашому серцю, ми за них
турбуємось, дбаємо, переживаємо, щоб вони були
щасливі, здорові, що б все добре у них було в житті.
Але життя, яким би воно не було – чи більше
труднощів, чи менше, чи більше вигод, чи менше –
воно закінчиться, і перед нами буде вічність. Тому
важливо найперше дбати про освячення і спасіння
кожної людини.
На силу ми не можемо когось спасати і освячувати.
Але важливий для нас є інструмент, на який сьогодні
вказує апостол, це – молитва. Маємо пам’ятати в
молитві тих людей, яких Бог поставив на нашій

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ
БОГОЯВЛІННЯ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

ANNOUNCEMENTS – JULY 5, 2020
Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord God bless you for your generosity to our
Church and remember that God will reward you.
SAFE ENVIRONMENT POLICY
Please, be advised that any instance of sexual abuse by
a cleric, lay employee or lay volunteer within the
boundaries of our parish should be immediately
reported to the local police department, child protection
services of the county, the pastor of the parish and the
Chancery of St. Josaphat Eparchy. A sexual abuse
report form is available in the church’s vestibule and/or
the parish office in English and Ukrainian. The bishop
can be reached at the Chancery at 440-888-1522 or by
writing to: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo,
Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma,
P.O. Box 347180, Parma OH 44134. You may also file
a report with Ms. Marika Zaliszczuk, Victim Assistance
Coordinator of St. Josaphat Eparchy (412-215-5372).
For more information on St. Josaphat Eparchy’s safe
environment policy and procedures and other pertinent
info, please, log onto: http://stjosaphateparchy.com/safe
-environment/.

LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is
accepting your intentions for this year.
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Золоті думки Святого Папи Івана Павла ІІ
«Нехай зійде Дух Твій і оновить обличчя землі… Цієї
землі!»
«Не бійтеся таємниці Бога. Не бійтеся Його любові».
«Не бійся, не лякайся! Випливи на глибінь!»
«Ми спроможні до великих справ, якщо не
дозволяємо, щоб нас переміг страх перед нашою
власною слабкістю».
«Сім’я бере початок із любові, якою Творець огортає
сотворений світ».
«Не живуть, не кохають і не помирають для проби!»
«Зупинися. Ця мить має сенс. Має сенс. Має сенс!»
«Коли хочеш знайти джерело, мусиш іти вгору».
«Бог — це найперше джерело радості й надії
людської».
«Людину слід вимірювати мірою серця — серцем».
«Хрест — ось ключ до розуміння людини».
«Кожне життя, навіть найменш значуще у людських
очах, має вічну цінність в очах Бога».
«Немає миру без справедливості, немає
справедливості без прощення».
«…переможемо любов’ю, а не зброєю…»
«Вчорашній день тобі не належить. Завтрашній день
непевний… І тільки сьогоднішній день — твій».
«Ви повинні вимагати від себе, навіть коли інші від
вас нічого не вимагають».
«Людина є великою не завдяки тому, що вона має, не
завдяки тому, ким вона є, а завдяки тому, чим вона
ділиться з іншими».
«Багатий не той, хто має, а хто дає».
«Повноти молитви людина досягає не тоді, коли
найбільше виражає себе, а тоді, коли у молитві стає
відчутною присутність самого Бога».
«Для християнина не буває безвихідного становища».
«Любов, яка готова навіть віддати життя, не помре».
«Коли почуваєшся самотнім — постарайся відвідати
того, хто самотніший за тебе».
«Будьте сильні сильною віри».
«Віра потребує відваги».
«Не бійтеся життя!»
«Любов’ю можна знайти дорогу навіть там, де немає
стежки».
«З хреста не сходять — на ньому помирають».

Epiphany of our Lord Donation

In Loving Memory of
† Thomas Vincent Poole
$250.00
Catherine Powell

Collections for June 28, 2020:
D. Liturgies:
Candles:
Mission:
Peter Pence:
Online donation:
Diocesan Offering:
Total:

$ 740.00
$ 40.00
$ 137.00
$ 131.00
$ 250.00
$ 5.00
$ 1, 303.00

May God bless and reward your generosity you show
to Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL
AND TESTAMENT!
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!

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.

Racism and Faith
Posted by Fr. George Smiga

June 7, 2020; Trinity Sunday; EX 34:4-6, 8-9; 2 Cor 13:11-13

Paul tells the Corinthians in today’s second reading, “Live
in peace with one another.” Easy to say, but in light of this
week’s events difficult to achieve. Ignited by the horrible
death of a black man in Minneapolis while under police restraint, our country has erupted, often violently, in almost
every American city. We have not witnessed such civil unrest since the 1960s. Protesters are demanding the end to police brutality and insisting that we face and address the issue
of racism in our country.
I have to admit that the events of this last week have left me almost paralyzed. There is so much of what is
happening that I don’t understand. I cannot explain why so many people in our country are angry and desperate. I cannot understand why some people think that the destruction of property and the smashing of
windows will somehow move us forward. And above all, I don’t know what to do. I do not see myself as a
racist. I have never insulted a black person. I have never denied a job or given an unfair grade to a person
of color. Moreover, I am a Christian. I believe in my heart that all people are equal and that God loves people of every race. So I don’t get it. I do not know how I am expected to change.
But at the same time in my gut I know that things have to change. I cannot ignore the anger of so many
people taking to the streets. I know that I have some responsibility to be a force of justice and peace in the
midst of this turmoil. I am just unable to suggest a concrete step that would seem to make a difference. In
the last couple days, I have read many articles and I prayed often. And I have come upon two insights.
They are not an action plan and in no way a solution to the problems that our country is facing. But they
were helpful to me and I would like to share them. One is about racism and the other is about faith.
This week I began to understand that racism is not limited to the individual intentional actions of bad people. I will repeat that. Racism is not limited to the individual intentional actions of bad people. Actions
such as assaulting a person of color are certainly a part of racism. They are its most visible part. But racism
is bigger. It goes beyond individual intentional actions. Racism is imbedded in the structures of our society.
It is present in the ways laws, tradition, and influence give preference to one race over the other in the areas of business, housing, education, health, and safety.
Now the reason that this insight was helpful to me is because it allows me to see how racism is my problem. Even as a person who has never engaged in individual intentional acts of racism, I live in a society
where the structures around me have been influenced and shaped by racial preference. Therefore, since I
am a part of society, I share in racism.

What does faith say about this? Today’s first reading presents God as slow to anger and rich in kindness. I
would suggest to you that if racism is our problem, we must be patient and kind. There is so much we do
not understand that we must be patient with ourselves and with others as we try to learn. We must also be
slow to anger even when dealing with people who have deep anger. Because in doing so we reflect the God
who is merciful to us. And we must have the courage to believe that God who made all people of every
race will show us how we can work against racism so that one day we will be able to follow the advice of
the apostle Paul and live in peace with one another.

ЗВЕРНЕННЯ
Блаженнішого СВЯТОСЛАВА
до вірних УГКЦ і людей доброї волі в Україні та в усьому світі
з приводу паводків у Західній Україні
Високопреосвященні та преосвященні владики!
Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Одна із стихій, яка дає життя нам, людям, і всьому, що нас оточує та приносить комфорт у наші оселі, цими
днями перетворилася на справжнє лихо на теренах Західної України, котре характеризують як чи не
найбільший паводок за останнє століття. У воді опинилися понад триста населених пунктів. Зруйновані
важливі транспортні магістралі, пошкоджені залізничні колії та мости, знеструмлені тисячі будинків. Але
найбільше лихо – це людські жертви. Тож на початку цього послання висловлюю щире співчуття та
запевнення в молитві всім тим, хто втратив своїх рідних.
Якщо пандемія коронавірусу зачинила нас у власних помешканнях, то водна стихія позбавила тисячі людей і
цього захисту. Негода знищила врожаї, зруйнувала присадибні ділянки і домашні господарства, люди втратили
засоби для існування. Десятки тисяч гектарів землі опинилися під шаром води і мулу. Людей масово
евакуйовують із місць проживання, намагаючись подбати про безпеку їхнього життя. Затоплено лікарні, де,
зокрема, лікують хворих на коронавірус.
Наслідки повені в умовах економічної кризи, посиленої епідемією, несуть загрозу справжнього соціального
лиха загальнодержавного масштабу. Якщо не вжити швидких і рішучих заходів, то ми напередодні зими
можемо опинитися перед лицем гуманітарної катастрофи.
У цьому посланні звертаюся до всіх тих, хто постраждав від паводку, який завдав вам страху, болю і відчуття
безпорадності, зокрема до тих, хто зараз перебуває серед розбурханої стихії, словами Ісуса Христа: «Не
бійтеся!» Ваша Церква, яка постійно молиться до милосердного Бога, є з вами в цей складний час і прагне
огорнути вас своїм теплом, увагою та допомогою. Хочу запевнити вас, що вона є і буде вашим голосом і
захисницею перед могутніми цього світу та донесе правду про вашу тривогу і ваш розпач до світового
співтовариства та вселенської християнської спільноти.
Кожне нещастя, яке людина переживає у своєму житті, є нагодою до вияву християнської солідарності та
соціального служіння, щоб якомога швидше допомогти постраждалим. Тому закликаю всі наші церковні
інституції: єпархії, спільноти богопосвяченого життя, а особливо мережу організацій благодійного фонду
«Карітас» – організувати порятунок тих, хто волає про допомогу. Звертаюся до всіх громад нашої Церкви в
Україні та світі в дусі євангельського самарянина підтримати тих, хто тепер позбавлений свого дому та
опинився віч-на-віч із бідою.
Скеровую своє прохання до світового співтовариства та міжнародних гуманітарних інституцій: будьте
відкритими, щоб відповісти на потребу постраждалих від стихійного лиха в західних областях України.
Дивлячись на наслідки катастрофи, маємо водночас замислитися над тим, що до неї призвело. Папа Франциск
каже: «Бог прощає завжди, людина інколи, але природа не прощає ніколи». Причиною лиха, яке переживаємо,
є хижацьке ставлення людини до довкілля. Зміна клімату на глобальному рівні та безконтрольне винищення
карпатських лісів змусило природу промовити своє грізне слово, на яке ми не сміємо промовчати.
У час Петрового посту, зважаючи на сучасну драматичну ситуацію, закликаю вас переосмислити своє
ставлення до навколишнього середовища, що повинно виявитися в усвідомленні небезпеки екологічного гріха
та в покаянні перед обличчям Бога-Творця, щоб навчитися відповідально дбати про наш спільний Божий дім і
примножувати природну спадщину.
Дорогі в Христі брати і сестри! Постраждалі від стихії потребують нашої молитви та співчуття. Щиро прохаю
цієї неділі під час Божественної Літургії усильно молитися за всіх, хто постраждав від паводка та за
рятувальників, які ліквідовують його наслідки.
Нехай Господь, який є з нами завжди, у радостях та небезпеках нашого життя, допоможе нам з гідністю синів
Божих пройти це випробовування. Хай покров Його Пречистої Матері, прославленої в багатьох храмах наших
гостинних Карпат, буде над усіма, хто став заручником водної стихії. Випрошуючи в Господа щедрих дарів для
тих, хто допомагатиме постраждалим, молюся про те, щоб Він був милосердним до всіх нас.
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Віддання свята Пресвятої Євхаристії,
25 червня 2020 року Божого

APPEAL OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV To the faithful of the UGCC and people of good will in
Ukraine and throughout the world In response to the flooding in Western Ukraine
Your Graces and Excellencies, Very Reverend and Reverend Fathers, Venerable Brothers and Sisters in monastic and
religious life Beloved Brothers and Sisters in Christ,
One of the elements which gives us and all that surrounds us life, and provides comfort in our homes, in these past
days in areas of Western Ukraine has been transformed into a veritable disaster that is being characterized as the
worst flood over the past century. Over 300 inhabited towns and villages are under water. Key transportation arteries
have been ruined, railways and bridges have been damaged, thousands of buildings are without power. But the
greatest disaster – human casualties. And so, at the opening of this appeal I express my sincere condolences and
assurances of my prayers for those who lost their loved ones.
If the coronavirus pandemic restricted us to our own residences, this flooding has deprived thousands of people of
that protection. Inclement weather has devastated harvests, destroyed planted fields and private gardens. People
have lost their means for existence. Tens of thousands of hectares of land are covered with water and mud. People
are being evacuated from their residences in large numbers in an effort to safeguard their lives. Hospitals have been
inundated including facilities providing treatment to those infected by the coronavirus.
The effects of this flood in the present economic crisis, compounded by the pandemic, carry the threat of real social
trouble on a national scale. If quick and decisive action is not taken, then before the winter we may find ourselves
facing a humanitarian catastrophe.
In this pastoral appeal I reach out to all who have suffered from the flood, who experienced fear for their lives, pain
and a sense of helplessness, especially to those who even now find themselves in the midst of this turbulent event,
with the words of Jesus Christ: “Fear not!” Your Church, which constantly prays to the merciful God, is with you in this
difficult time, and seeks to embrace you with her warmth, concern, and care. I wish to assure you, that she is and will
be your voice and protector before the mighty of this world, and will carry the truth about your distress and despair to
the global public and to the world Christian community.
Every calamity that people experience in their lives is an opportunity to show Christian solidarity and social service, so
that those who are suffering might receive assistance as soon as possible. Therefore, I call upon our church
institutions: eparchies, religious communities, and especially our network of the charitable foundation “Caritas,” to
organize rescue for those who cry for help. I appeal to all communities of our Church in Ukraine and throughout the
world, in the spirit of the Good Samaritan in the Gospel, to support those who are now deprived of their home and
have come face-to-face with misfortune.
I direct my request to the world community and to international humanitarian organizations: be open to respond to the
needs of those who have become victims of the disaster that has afflicted regions in Western Ukraine.
As we look at the consequences of this catastrophe, we must at the same time reflect on what brought it about. Pope
Francis says: “God always forgives, we men forgive sometimes, but nature never forgives.” The cause of this disaster
that we are experiencing is this predatory attitude of humans towards the environment. Climate change on a global
scale and uncontrolled destruction of Carpathian forests forced nature to raise its menacing voice, before which we
cannot remain silent.
In this period of Peter’s fast, taking into account the present dramatic situation, I call on you to rethink your attitude
towards your surrounding environment, a rethinking which should include being conscious of the danger of ecological
sin, and repentance before the fact of God the Creator, in order that we may learn to care responsibly for our common
God-given home and increase nature’s inheritance.
Beloved Brothers and Sisters in Christ! Those who have suffered from this calamity need our prayers and sympathy. I
sincerely ask that this Sunday at Divine Liturgy we pray for all the victims of the flood and for those rescue workers
who are dealing with its consequences.
May our Lord, who is with us always, in the joys and hardships of our life, help us overcome this trial with the dignity
of God’s children. May the protection of the His Most Pure Mother, glorified in so many churches of our hospitable
Carpathians, cover all who have become hostage to this aquatic calamity. Appealing to the Lord to send generous
gifts upon those, who will help the victims, I pray that He might be merciful to all of us.
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