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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. 

5th Sunday after Pentecost  June 27, 2021 

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, June 27  5th Sunday after Pentecost—Common Commemoration of 
Bishop Nykolai (Nicholas) Charnecky and the Twenty-Seven Other New Blesseds of the 

Church of Rus`-Ukraine Beatified in 2001  
8:30 AM      Health and Blessing for Parishioners (Eng) 

10:00AM   † Цеся і Дмитро by Оля Боднар (Ukr) 

 

MONDAY, June 28    

8:30 AM      † Members of Warren Family by Theresa Galante 

 

TUESDAY, June 29  The Holy, Glorious, All-Praiseworthy and Chief Apostles 

Peter and Paul.     Note: Holy Day of Obligation  

9:00 AM      Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan 

 

WEDNESDAY, June 30  No service  

The Synaxis of the Holy, Glorious and All-Praiseworthy Twelve Apostles.  

 

THURSDAY, July 1  No service  

 

FRIDAY, July 2  The Placing of the Precious Robe of Our Most Holy Lady and the 

Mother of God in the Church at Blachernae in Constantinople.  

No service  

 

SATURDAY, July 3    
8:30 AM    † Angelina Back by Bill & Barbara Wis 

 

SUNDAY, July 4   6th Sunday after Pentecost 

Note: Civil Holiday Independence Day.  

10:00AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan 
In Thanksgiving to God for the Blessings and Freedoms Bestowed on the USA (Ukr. - Eng) 

11:30 AM Концерт, лекція і презентація традиційної бандури, кобзи і 

торбана / concert, lection & presentation by Jurij Fedynsky in Parish Hall 

                

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 

 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 
——————————————————————————————————————————————————— 

ПРАЗНИК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА  

“Днесь радісний празник засяяв усім країнам: прецінна пам'ять премудрих і верховних 

апостолів Петра й Павла"  (Стиховна вечірні празника).  

Святим апостолам завдячуємо скарб Христової віри. Вони передали нам Христову науку, від них 

маємо святе Євангеліє й апостольські листи, вони поклали тривку основу під Христову Церкву.  

Про велике значення святих апостолів для нас говорить слуга Божий митрополит Андрей 

Шептицький. "Апостоли в повному значенні того слова, — каже він, — є нашими батьками по 

вірі. Через їх руки Бог дав людству й кожному народові у християнській Церкві все, що належить 

до Божої апостольської традиції. У своєму аскетичному житті, як і в проповіді, не можемо, отже, 

забувати, що все маємо з їхніх рук. Їх апостольським трудам і їх молитвам завдячуємо все, що 

маємо... На перше місце висувається святий апостол Павло, який у своїх Посланнях дав Церкві таке рясне Боже 

Об'явлення й такі рясні Божі науки... Круг церковного року висуває на перше місце апостола Петра, призначуючи 

йому два дні в році — Поклін його кайданам 16 січня і 29 червня" (Про Почитання святих, 1941).  

Східна Церква з великою урочистістю святкує 29 червня празник, який в наших богослужбових книгах має таку 

назву: "Святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра й Павла". Обидва ці апостоли визначні своїм 

характером, своєю ревною апостольською працею та своїм великим культом у святій Церкві.  

 

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПЕТРО  

Ісус Христос, маючи великі плани щодо особи святого Петра, на початку покликання апостола змінює його ім'я 

Симон на символічне Петро-Кифа, що означає скала, бо той повинен бути скалою, що двигатиме основу Церкви. 

Святий Петро має близькі стосунки з Христом в часі діяльности останнього. Він свідок Христового прославлення на 

Таворі, від імени всіх апостолів визнає Христове божество, разом із святим Йоаном готує пасху для Христа. Він є 

свідком Христового конання в Оливному Городі. Христос платить податок до храму за себе і за Петра.  

Після Господнього вознесення святий Петро стає головою апостолів і першої християнської громади в Єрусалимі. 

Під його проводом відбувається вибір нового апостола на місце Юди. Він скликає до Єрусалима перший собор 

Христової Церкви. Святий Йоан Золотоустий називає Петра "первородною вівцею із стада доброго Пастиря".  

Любов Христа Господа — це головний мотив його апостольської діяльности, трудів і жертви. Та любов вкінці завела 

його на муки і смерть за свого улюбленого Вчителя. Існує передання, що Петро вважав себе негідним умирати на 

хресті, як Христос, тому просив, щоб його розіп'яли стрімголов. Цю традицію підтверджує єпископ Євсевій († κ. 340) 

у своїй Історії Церкви та святий Йоан Золотоустий у проповіді на празник святих апостолів Петра й Павла, де каже: 

"Радуйся, Петре, що вмер на хресному дереві розп'ятий стрімголов". Святий Петро загинув у Римі за цісаря Нерона 

(54-68) між 64 і 67 роками після Христа. Святий Йоан Золотоустий, ідучи за традицією, подає 29 червня як день його 

смерти.  

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО  

Павло не належав до числа дванадцяти апостолів, але за свою повну посвяти апостольську працю, надлюдські 

жертви й муки у Христовій службі, отримав титул верховного апостола, як і святий Петро. Він єдиний з апостолів, 

хто мав кращу освіту та з народження був римським громадянином. Сам Ісус Христос чудом його навертає і 

покликає на апостола по дорозі до Дамаска. Після свого навернення з гонителя християн він серцем і душею стає 

ревним і мужнім апостолом Христа. "Павло був вовком, — каже святий Йоан Золотоустий, — і став ягням. Був 

терням і став виноградом. З ворога став другом, з бур'яну — хлібом... Хулитель став богословом, гонитель — 

благовісником, мучитель — керманичем, зрадник — сподвижником" (Про святих дванадцятьох апостолів).  

У своїй апостольській праці святий Павло показав сильний характер, велику силу волі та гарт духа. Він день і ніч, 

цілі літа був безбоязним проповідником правди святого Євангелія. Його безмежна любов до Христа не знає 

перешкод, не знає труднощів, ніколи не ставить меж жертовности. Він відбуває великі місійні подорожі, організовує 

нові Церкви, завжди готовий на муки і смерть за Христа.  

Апостол народів не тільки відомий як проповідник, добрий організатор, але й як визначний богослов і письменник. 

До нас дійшли 14 листів, які Павло написав до різних Церков чи осіб, у яких викладає Христову науку. Святий Павло 

віддав своє життя за Христа, загинувши від меча в Римі 29 червня 65 або 67 року по Христі.  
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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 SS. PETER & PAUL     (Holy Day of Obligation)   

On June 29th the Church celebrates the feast day of SS. Peter & Paul. As early as the year 258, there is 

evidence of an already lengthy tradition of celebrating the solemnities of both Saint Peter and Saint Paul on 

the same day. Together, the two saints are the founders of the See of Rome, through their preaching, ministry 

and martyrdom there. In a sermon in the year 395, St. Augustine of Hippo said of SS. Peter and Paul: “Both 

apostles share the same feast day, for these two were one; and even though they suffered on different days, 

they were as one. Peter went first, and Paul followed. And so we celebrate this day made holy for us by the 

apostles' blood. Let us embrace what they believed, their life, their labors, their sufferings, their preaching, 

and their confession of faith.”  

On the occasion of the feast day of St. Peter and Paul, we want to congratulate all those with the same 

name as these Apostles. Wishing them health, happiness, and countless blessings for many, many years. Mnohaya Lita!  

 

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. 
 

 
LITURGY INTENTIONS:  Father Bohdan is accepting your intentions for this year. 

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

 

МАЄМО В ПАРАФІЇ ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ/ PIEROGIES FOR SALE  

з картоплею, а також з капустою і грибами. Ціна - $ 6.00 за дозу. 

Collections: June 20, 2021 

1st D. Liturgy:                   $427.00          

2nd D. Liturgy:                 $923.00                                              

Candles:                             $73.00                    

Pierogi Sale:                      $24.00 

Building Fund:                  $100.00 

Diocesan Off.:                   $4.00 

Total:                                 $1, 551.00 
 

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! 

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: Barbara & Bill 

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. 

GOOD NEWS!  THANK YOU! 

Пані Стефанія Ледді любязно погодилась очолити 

парафіяльну кухню під час нашого традиційного осіннього 

фестивалю в листопаді. 

Mrs. Stephanie Leddy kindly agreed to head the parish kitchen 

during our traditional AutumnFest in November. 

May God Bless Mrs. Stephanie! 



 

Кобзарський Табір і Юрій Фединський 

 презентують:  

Кобзарювання Сполученими Штатами Америки  

з втраченими інструментами України 
Концерт, лекція і презентація традиційної бандури, кобзи і торбана 

Неділя, 4 липня, 2021 

11:30 ранку 
 Зал парафії Богоявління 

434 90th Ave. N St. Petersburg, FL 33702 

 

Mid -Week Prayer and Praise To End 
Abortion 

Tuesday, July 6, 2021 

7:00 PM  

All Women's Health Center (abortion clinic) 

4131 Central Ave 

St Petersburg, FL 33772 

Come join us at St Petersburg's oldest 
abortion facility to pray and intercede for 

the LORD to close it down!  

We will pray together and to sing songs to 
King Jesus.  

Hosted by Florida Preborn -Scott J Mahurin 727-

481-3354  



 

FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of the resurrection 

and cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ our 

God is risen, granting to the world great mercy.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (4): My Savior and Deliverer from the grave, as God, has raised out of bondage the children of 

earth and shattered the gates of Hades; and as Master, He rose on the third day.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (4): By your birth, O Immaculate One, Joachim and Anna were freed from the reproach of child-

lessness, and Adam and Eve from the corruption of death. And your people, redeemed from the guilt of their 

sins, celebrate as they cry out to you: The barren one gives birth to the Mother of God and the nourisher of 

our life.  

 

Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.  

Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great.  

Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Romans (Rom 10,1-10)  

Brethren: My heart's desire and prayer to God on their behalf is for salvation. I testify with regard to them that 

they have zeal for God, but it is not discerning. For, in their unawareness of the righteousness that comes 

from God and their attempt to establish their own [righteousness,] they did not submit to the righteousness of 

God. For Christ is the end of the law for the justification of everyone who has faith. Moses writes about the 

righteousness that comes from [the] law, “The one who does these things will live by them.” But the right-

eousness that comes from faith says, “Do not say in your heart, ‘Who will go up into heaven?’ (that is, to 

bring Christ down) or ‘Who will go down into the abyss?’ (that is, to bring Christ up from the dead).” But 

what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” (that is the word of faith that we 

preach), for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him 

from the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with 

the mouth and so is saved.  

Alleluia Verses:  
Verse (4): Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and meekness, and justice.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (4): You have loved justice and hated iniquity.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 8,28-34;9,1)  
At that time, when Jesus came to the other side, to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were 

coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, 

“What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?” 

Some distance away a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, “If you drive us out, 

send us into the herd of swine.” And he said to them, “Go then!” They came out and entered the swine, and 

the whole herd rushed down the steep bank into the sea where they drowned. The swineherds ran away, and 

when they came to the town they reported everything, including what had happened to the demoniacs. There-

upon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district. 

He entered a boat, made the crossing, and came into his own town.  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



 

5-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду 

звільнившись, Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, 

що дає світові велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (4): Спас і мій визволитель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів і розбив брами адові 

та воскрес на третій день, як Владика.  

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

Богородичний (4): Йоаким і Анна народженням Твоїм, Пречиста, з неслави бездітности, Адам же і 

Єва від тління смерти визволилися. Звільнений від вини за гріхи, Твій народ святкує, взиваючи: 

Неплідна народжує Богородицю і кормительку Життя нашого.  

 

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий.  

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

 

Апостол: До Римлян послання св. апостола Павла читання. (Рим 10,1-10)  

Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що 

вони мають ревність Божу, то вона не розумна. Не розуміючи Божої Справедливости й шукаючи 

установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону - Христос, на 

оправдання кожного, хто вірує.  

Мойсей про праведність, що від закону, пише: “Той, хто його виконує буде ним жити.” А 

справедливість, що від віри, так говорить: “Не кажи у твоїм серці: “Хто зійде на небо?” - тобто: 

Христа звести додолу; або: “Хто зійде в безодню?” - тобто: щоб вивести Христа з мертвих. Що, 

отже, вона каже?” “Близько тебе слово: в твоїх устах і в моїм серці,” тобто, слово віри, що його 

проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з 

мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (4): Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і справедливости.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (4): Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Мт 8,28-34;9,1)  
Того часу, коли Ісус прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що 

вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати: “Що 

нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?” Оподаль же від них 

паслося велике стадо свиней. Біси попросили його: “Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо 

свиней.” “Ідіть” - сказав їм. І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в 

море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали й, прибігши в місто, все розповіли, а й про 

біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з 

їхніх околиць.  

Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто.  

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

Алилуя, алилуя, алилуя.  


