Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church
Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього
434 90th Avenue North St. Petersburg, FL 33702

http://www.epiphanyukrch.com https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
June 7, 2020
.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

Sunday of All Saints
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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. Cantors: Mykhaylo Golowko
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
Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

SUNDAY, June 7 — 1st Sunday after Pentecost - Sunday of All Saints
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan(Eng.)
Confessions:
Confession - 15 minutes 10:00AM Health and Blessing for Ihor Voryk and his family by Theresa
Galante (Ukr.)
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.

This Week’s Readings
Epistle: Hebrews 11:33 - 12:2
Gospel: Matthew 10: 32 33.37-38; 19:27-30

Next Week’s Readings:
Epistle: Romans 2:10-16
Gospel: Matthew 4:18-23

MONDAY, June 8
8:30 AM † Stefan & Stefania Bulka by Iryna & Igor Karavan

TUESDAY, June 9
8:30 AM Health and Blessing for Mykhaylo Golowko and his family by
Theresa Galante
WEDNESDAY, June 10
No service
THURSDAY, June 11
8:30 AM Health and Blessing for Grace Galante by Theresa Galante
FRIDAY, June 12
8:30 AM † Yuriy Karavan by Maria and Natalia Boszko
SATURDAY, June 13
8:30 AM Health and Blessing for Ihor Voryk and his family by Theresa
Galante

SUNDAY, June 14 — 2nd Sunday after Pentecost
8:30 AM † Yuriy Boszko by Olya and John Czerkas (Eng.)
10:00AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan
(Ukr.)
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ОГОЛОШЕННЯ
7- го червня 2020
Вітаємо парафіян та прихожан храму
Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить
Вас за Вашу щедрість для нашої парафії.

ДЕНЬ БАТЬКА 21 –ГО ЧЕРВНЯ
Відзначимо святочною Службою Божою
Якщо ви хочете, щоб згадати вашого батька на
Службі Божій в цей день, поверніть конвертку, яку
знайдете у вашій коробці, визначену як “FATHERS
DAY REMEMBRANCE” - виповніть чітко, подайте
ім’я та чи живий чи покійний, киньте до збіркового
кошика, або перешліть до отця Богдана.
Дорогі наші парафіяни та друзі нашої
святині!
Найперше хочу висловити ПОДЯКУ всім
Вам за фінансову та молитовну підтримку нашої
парафії під час цього важкого часу пандемії
коронавірусу. Дякую тим, хто відважився приходити
на богослужіння під час тижня, а також на недільну
Літургію. Нехай Господь воздає Вам сторицею!
Пам’ятаймо, що Господь наш Ісус Христос є нашим
Богом, Спасителем і Цілителем. На сторінках
Євангелії ми читаємо розповіді євангелистів про різні
приклади зцілення від недуг, які чинив Ісус 2000
років тому. Його пресвяте Тіло і Кров ми приймаємо
у Святому Причасті. Святий Апостол Павло каже:
«Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той
Самий» (Євр.13:8).
Бажаю Вам доброго здоров’я та кріпості. Боже,
Благослови нас!
ПІСТ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ - ПЕТРІВКА
“Хто молиться і постить, той має два крила,
легші від самого вітру"(Святий Йоан Золотоустий).
Піст святих апостолів у нашій Церкві триває від
неділі Всіх святих до 29 червня — празника святих
Апостолів Петра й Павла. Святі апостоли молитвою і
постом готувалися до Зіслання Святого Духа. Вони
багато молилися й постили, доки почали
проповідувати святе Євангеліє. Після молитви й
посту вони висвячували нових пресвітерів на
апостольську працю, як це читаємо в Діяннях
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апостолів: "Вони настановили їм по церквах
пресвітерів, а після молитви й посту передали їх
Господеві, в якого ті увірували". Святий Йоан
Золотоустий свідчить, що "апостоли майже завжди
постили".
Тож і свята Церква з давніх-давен молитвою і
постом приготовляє своїх вірних до великого
празника Святих верховних апостолів Петра й
Павла, пам'ять яких святкуємо 29 червня, а
наступного дня ще й Собор 12 апостолів. Він
знаний також як піст святих апостолів, піст
Апостольський, піст Петрів і піст літній. Наш народ
зве його Петрівкою.
НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ
Сьогодні, в першу неділю після зіслання Святого
Духа, церква вшановує людей, які стали храмом
Духа святого і своїм життям осягнули небо.
Святість — це життя за Божими заповідями, це
щоденне сповнювання Божої волі, це постійна
вірність обов'язкам свого стану, або коротко:
святість - це святе Євангеліє в практиці. Наш слуга
Божий митрополит Андрей Шептицький гарно
сказав про значення Євангелія для нашого життя і
святости. "На мою думку, — каже він, — причиною
наших невдач і усіх язв нашого церковного й
національного життя є те, що християнство, вчення
Євангелія замало відносимо до себе і замало
передаємо його як святість душі... Євангеліє - це
дорога до неба, це життя без плями, без закидів, без
пороків, це життя чисте, невинне, святе, в якому
смертна людина зривається до того, щоб ревнувати
з небесними ангелами. Євангеліє - це хресна дорога
на гору Голготу. Християнське життя - це життя, в
котрому людина двигає хрест, терпить і йде слідом
за Ісусом Христом... Життя по Євангелію - це
надприродне життя Божої благодати, це життя
Божої любови й жертви для Бога, або одним словом:
це життя, в якому людина шукає і змагає до
святости" (Про виховання).

ДЯКУЄМО їмості Ірині Бадяк, Зоряні
Ворик та Ірині Попович за декорування
нашої святині до Зелених Свят, а також
дякуємо
Михайлові
Головко
за
волонтерську працю минулого тижня в направленні
каналізації в парафіяльному дуплексі. Благослови
Боже!
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ Отець Богдан
приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.

June 7, 2020, Page 3

EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CCHURCH CHURCH

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
Там є кнопка «Donate / Пожертвувати»
ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ
БОГОЯВЛІННЯ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

ANNOUNCEMENTS – JUNE 7, 2020
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.
FATHERS DAY - SUNDAY, JUNE 21
If you wish to have your Father remembered at the
Liturgy celebrate that day, please return the “special
envelope” in your boxes no later than June 17th.
Please print the name clearly and state whether LIVING
or DECEASED.
Dear parishioners and friends of our Parish!
First of all, I would like to THANK you all for
the financial and prayerful support of our parish
during this difficult time of the coronavirus pandemic.
Thank you to those who dared to come to the service
during the week, as well as to the Sunday Liturgy.
Remember that our Lord, Jesus Christ is our God, Savior,
and Healer. In the Gospels we read the stories of
evangelists about various examples of healing from
sickness that Jesus performed 2000 years ago. We receive
His Holy Body and Blood in Holy Communion.
The Holy Apostle Paul says, "
Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever"(Heb. 13: 8). I wish you
good health and strength. God, bless all of us!
STS. PETER & PAUL FAST
Sts. Peter & Paul Fast begins from the Sunday of All
Saints and continues until the Feast of Sts. Peter & Paul
on June 29th. This Fast is observed by the faithful of the
Eastern Churches. Having rejoiced for fifty days following Pascha, the Resurrection of Jesus Christ, the
Apostles began to prepare for their departure from
Jerusalem to spread Christ's message throughout the
world. According to Sacred Tradition, as part of their
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preparation, they began a fast with prayer to ask God to
strengthen their resolve and to be with them during their
missionary efforts as they spread the Gospel.
Today is the Sunday of All Saints. We remember
all of those who have been filled with the Holy Spirit,
who have been trans-formed by our Lord and His love,
as well as the great pillars of the Church who first
answered our Lord’s call to seek the first the Kingdom
of God. The root meaning of the word “saint” is holy,
and we are reminded today that the great cloud of
witness-es whose names and stories are celebrated
openly in the Church, as well as those whose holiness is
not famous. For the Lord’s blessing is for all in every
generation who respond to Him with obedience, faith,
humility, and love, whether they are widely known or
not.
The good news of the gospel is that we are all called to
become holy, actually to become saints. No matter who
we are, what mistakes we have made in our lives, no
matter what our circum-stances are, we are all able to
find the healing and fulfillment that the saints have
known.
Remember that Jesus Christ said that He will confess us
to His Father in heaven if we confess Him before other
people. Do we treat other people with the love, care, and
the dignity that we would show to the Lord Himself? Do
we speak to others in ways that are blessings to them,
that help them experience peace and joy? The real test is
how
ONLINE DONATIONS
Dear parishioners and guests, if anyone
would like to make a donation to the parish,
it is possible to do so through our website.
There is a “Donate” button on our parish website home
page:https://www.epiphanyukrch.com/
May God bless and reward your generosity you show to
Him and this Parish!

Building Fund

In Loving Memory of
† Lev Markiw
Daria I. Markiw
$500.00
May God reward & bless!

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

7 - го червня 2020

Неділя 1, Всіх Святих
Тропар воскресний, глас 8: 3 висоти зійшов Ти, Милосердний, * погребення прийняв Ти
тридневне, * щоб нас визволити від страстей. * Життя і воскресення наше, * Господи, слава
Тобі.
I тропар святим, глас 4: У всьому світі мучеників Твоїх кров’ю, * як багряницею і виссоном,
церква Твоя прикрасилася * і через них воскликує Тобі, Христе Боже: * Людям Твоїм щедроти
Твої зішли, * мир громаді твоїй даруй * і душам нашим велику милість.
Слава, і нині:
Кондак, глас 8: Як початки єства насадителеві творіння * вселенна приносить Тобі, Господи, *
богоносних мучеників. * їх молитвами в мирі глибокому * Церкву Твою, громаду Твою, *
Богородиці ради, збережи, * Многомилостивий.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс. 75,2).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс.
33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

June 7, 2020
SUNDAY OF ALL SAINTS
Troparion, Tone 8: You came down from on high, O Merciful One, and accepted three days of burial
to free us from our sufferings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to you.
Troparion of Saints, Tone 4: Clothed as in purple and fine linen with the blood of Your martyrs
throughout the world, Your Church cries out to You through them, O Christ God: send down Your loving-kindness on Your people; grant peace to Your community and to our souls great mercy.
Glory be…. Now and forever....
Kontakion, Tone 8: O Lord, Maker of nature, the world offers You the godly martyrs as the first-fruits
of nature. By their supplications, through the Mother of God, preserve Your Church and Your people
in profound peace, O most merciful One.
Prokeimenon, Tone 8: Pray and give praise to the Lord our God. (Ps. 75,12)
Verse: In J udea God is known; His name is great in Israel. (Ps. 75,2)
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Tone 4: The just cried out and the Lord heard them, and delivered them
from all their afflictions. (Ps. 33,18)
Verse: The afflictions of the just ar e many, but out of them all will the Lor d deliver them. (Ps. 33,
20)
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest. Alleluia! (3) (Ps.
148,1)
Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous. Alleluia! (3) (Ps. 32,1)

Collections during the week by mail and online: May 31, 2020:
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish!
Nancy Austin

$20.00

Dr. Jarema and Karyn Klos

$25.00

Maria Bazylak

$30.00

Roman Krupka

$70.00

Jurij and Irene Bilokrylyj

$5.00

Bohdanna Kulba

$20.00

Roman and Maria
Bocznewycz

$100.00

Christine Leddy

$452.00

Maria Brown

$205.00

James and Stephanie Leddy

$110.00

John and Olya Czerkas

$50.00

Dance Stavrevski

$20.00

Jaroslaw and Patricia
Chomanczuk

$30.00

Daria Markiw

$500.00

Cathy Chrzanowski

$100.00

Stefan and Jennie Maryliw

$40.00

Iryna Chyshkevych

$300.00

Joshua Metcalf

$10.00

Andrij and Tetyana
Dimarov

$100.00

John Moore

$90.00

Olha Dinkov

$10.00

Wasyl and Galina Onatsko

$20.00

Michael Fedorko

$22.00

Joseph and Maria Picun

$120.00

Mykhaylo Golowko

$15.00

Anatol and Irene Popovich

$35.00

Bertha Gornowicz

$20.00

Walter and Stefania
Roshetsky

$25.00

N.N.

$120.00

Nadia Sawa

Bohdan Horbaczuk

$19.00

Marion Serna

$70.00

Igor and Iryna Karavan

$50.00

Andrew and Lena Slywka

$70.00

$30.00

Sonja Storoshenko

$40.00

Douglas and Irene
Thompson

$60.00

Dr. Penny Violins

$100.00

Roman and Ulyana Voloshyn

$40.00

Ihor and Zoriana Voryk

$10.00

Natalia Wolczanski

$20.00

Patricia Wynnycky

$10.00

Loose plate

$338.00

