Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church
Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього
434 90th Avenue North St. Petersburg, FL 33702
May 24, 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

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: Acts 20:16-18, 28-38
Gospel: John 17:1-13
Next Week’s Readings:
Epistle: Acts 2:1 - 11
Gospel: John 7: 37 - 52; 8:12

Seventh Sunday of Pascha
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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
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, May 24 — Seventh Sunday of Pascha
Holy Fathers of the First Ecumenical Council of Nicaea (325 AD).
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng. & Ukr)
Health and Birthday Blessing for Christian & Andrew Kulba - 49th Ann.

MONDAY, May 25
9:00 AM † In honor of those who died in service to their country - Deceased
Members of Post 40 and all the Ukrainian American Veterans (Fr.Bohdan)
TUESDAY, May 26
8:30 AM † Ihorchyk Sohatsky by Iryna & Ihor Karavan
7:00 PM Молебен до Богородиці / Moleben to the Mother of God - (May Devotions)

WEDNESDAY, May 27 The Holy Bishop - Martyr Therapont
8:30 AM No service
THURSDAY, May 28

8:30 AM † Petrusya Mokrycka 40th Day by Olya Czerkas

FRIDAY, May 29
8:30 AM † Yurij Boszko by John & Olya Czerkas
SATURDAY, May 30
8:30 AM † Memory of all the Faithful Departed Parishioners
† Helen Orlano Bertrand by Tetyana Dimarowa
SUNDAY, May 31 — PENTECOST SUNDAY
8:30 AM Health and Blessing for Christian & Tamara Kulba - 15th Wed. Ann.(Eng.)
10:00AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)

† Leo Markiw by Olya & John Czerkas

НЕДІЛЯ ОТЦІВ ПЕРШОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ

Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав
мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли
вони слово твоє. (Ів. 17, 6) – Христос з’єднав людину з
Богом і відкрив їй Правду. Зберегти та передавати цю
Правду поручив не одній людині, а спільноті Церкви, яка
і виконує сьогодні дану їй місію, починаючи від
Апостолів.
Коли Господь провістив заснування своєї Церкви, то
сказав про неї наступні слова: «…пекельні ворота її не
подолають» (Мт. 16, 18). З цих слів можна зрозуміти, що диявол буде намагатися її
подолати, а отже воюватиме з нею. В перші три століття намагався подолати знищивши
просто фізично, та Церква вистояла. Після цього ворог людського роду дещо змінює
свої методи і вирішує діяти набагато підступніше та тихіше - просто знищити Церкву
зсередини. Для цього намагається викривити правдиве вчення Церкви, немовби ввести
отруту в саме тіло, тобто Церкву. Зустрівшись з такими обставинами, спільнота
Христових вірних одразу реагує на них. Такою реакцією стають Собори – зібрання
Церкви, які є певним засобом, для перевірки, чи не прокрадаються в її середину
фальшиві вчення.
Про перший такий Собор, як засіб вирішення непорозумінь та пошуку відповідей на
запитання, читаємо вже в Книзі Діянь Апостолів (15, 1-29).
Першим Собором, який згодом стали називати Вселенським, став Собор зібраний у
Нікеї в 325 році. Причиною до скликання цього Собору було вчення Александрійського
священика Арія, яке в суті можна звести до наступного – був час коли Сина не було, а
отже Він не рівний Отцю. Таке вчення стало поширюватися в Церкві і діяло як отрута.
Необхідна була реакція, так як багато були зведені такою наукою. Довго збирався
Собор, багато на ньому говорилося і багато сперечалися. Церква дала протиотруту, яка
містилася в слові єдиносущний – Христос є однієї і тієї ж сутності (природи) з Отцем, а
отже і рівний з Ним.
У Богослуженнях Неділі Отців Нікейського Собору Церква з вдячністю звертається до
безпосередніх учасників Собору:
Собор святих Отців, зібраний з усіх сторін вселенної, навчив про одне єство й природу
Отця і Сина, і Святого Духа, і ясно передав Церкві богословське таїнство. Тому, з
вірою вихваляючи й ублажаючи їх, кажемо: О, божественний полче, богословні лицарі
Господнього ополчення, осяйне сузір'я духовних обріїв, непорушні стовпи таїнственного
Сіону, мирозапашні квіти раю, щирозлотні уста Бога Слова, Нікейська похвало,
прикрасо вселенної! Моліться ревно за душі наші. (Хвалитні стихири на Утрені)
Перший Вселенський Собор дає нам зрозуміти – істина віра не може бути дана комусь
окремому чи ізольовано, вона є дана усій спільноті Церкви, а кожен з нас стає
співпричасником цієї віри.
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ОГОЛОШЕННЯ
24- го травня 2020
Вітаємо парафіян та прихожан храму

Богоявлення!
Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для нашої парафії.
ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ - MEMORIAL DAY

В понеділок 25 травня в нашій церкві
буде
служитися
Божественна
Літургія о 9 годині ранку за всіх
живих і усопших ветеранів.
Дякуємо всім ветеранам, які
жертвували найдорожчим - своїм
життям для цієї країни. Боже - благослови
Америку!
МАЇВКА
Протягом місяця травня ми в нашій святині
молитовно
вшановуємо
Пречисту
Богородицю, під опіку якої наш народ був
відданий ще тисячу років тому і посвяту
якій ми відновили з благословення
Блаженнішого Святослава.
Кожного вівторка служиться молебен о 7-ій годині
вечора.
Онлайн трансляцію недільної
Літургії з нашого храму о 10 годині
ранку ви можете дивитись на
парафіяльній сторінці в Фейсбук за
цим посиланням:
https://www.facebook.comEpiphanystpete/
або в YouTube: https://www.youtube.com/channeler або
на парафіяльному сайті: https://
www.epiphanyukrch.com/

Молімся і просімо в Господа сили та
мудрості, щоб в мирі пережити цей час
випробування та закінчення пандемії.
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби
Божі на цей рік.
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ДЯКУЮ!
Щиро дякую всім нашим парафіянам і друзям, які в
цей складний час пам’ятають про свою духовну
Матір - Церкву і складають щедрі датки.
Нехай Господь воздає Вам сторицею!
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»

ANNOUNCEMENTS – MAY 24, 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.
MEMORIAL DAY SERVICES – Monday, May 25th

We will have a Divine Liturgy in our Church at
9:00AM for all living and deceased veterans.
We thank our veteran’s, past and present, for their
service to our country – God Bless the USA!
MAY DEVOTIONS
May is a month dedicated to our Blessed
Virgin Mary. We should all honor her
during this month by praying the rosary,
placing flowers before her icon or statue and
praying to her especially during this month.

In our church, the Moleben service
will be prayed each Tuesday at 7:00pm
throughout the month of May.
Sunday of the Fathers of the First Ecumenical
Council
The seventh Sunday after the Feast of Holy Pascha is
observed by the Church the Sunday of the Fathers of the
First Ecumenical Council. This day commemorates the
318 God-bearing Fathers who gathered in Nicaea in 325
at the request of the Emperor, Saint Constantine the
Great, to address the heresy of Arianism together with
other issues that concerned the unity of the Church.
Arius was a protopresbyter of the Church of
Alexandria, and in 315, he began to blaspheme against
the Son of God saying that He was not the true God,
consubstantial with the Father, but rather a work or
creation of God and different from the essence and
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glory of the Father. He also taught that the Son of God
had a beginning. These teachings shook the faithful at
Alexandria. The Bishop of Alexandria, Alexander,
attempted to correct Arius through admonitions, cut him
off from communion, and finally deposed him in 321
through a local council. Arius continued with his heretical
teachings, creating controversy and division in the
churches of other cities, which led to a theological and
ecclesiastical crisis throughout the Christian Church.
Moved with divine zeal and concern for unity, the
Emperor Constantine the Great, equal to the Apostles,
summoned the First Ecumenical Council in Nicaea, a city
of Bithynia. It was in this place that the bishops of the
Church gathered in 325. All of them, with one mouth and
one voice, declared that the Son and Word of God is one
in essence with the Father, true God of true God. The
Fathers composed the holy symbol of Faith, the Nicene
Creed.
The Fathers also anathematized Arius for his heretical
beliefs and teachings, cutting him off from the Church.
Recognizing the divine Fathers of the First Ecumenical
Council as heralds of the Faith after the divine Apostles,
the Church of Christ has appointed this present Sunday
for their annual commemoration, in thanksgiving and
unto the glory of God, unto their praise and honor, and
unto the strengthening of the true Faith.
https://www.goarch.org/fathers-first-ecumenical-council
Due to the difficult situation
of the COVID -19 pandemic,
our Church, Epiphany of Our
Lord in St. Petersburg,
Florida will hold Sunday’s Liturgy via live-stream
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
or https://www.epiphanyukrch.com/ at 10:00AM
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 home page:https://www.epiphanyukrch.com/
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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КАДЖЕННЯ У ХРАМІ
Обряд
початкового
кадження
присутніх має привітальний характер.
Це знак того, що у давнину гостеві
обмивали ноги і обливали пахощами
на знак пошани. Згадаймо як Марія
Магдалина своїм волоссям витерла ноги Ісусові і
оливою їх намастила. Теж очищальне і освячувальне
значення кадила від демонів і нечистоти (поганий
запах: піт, дезодоранти і т. д.). Кадження
супроводжується молитвою Пс. 50 “...від гріха
очисти мене...”. В часи катакомб кадження не
вживалося, бо погани теж це робили, тому плутали
християн з поганами. Лише з 313 року почали це
робити.
Символіка кадила – підкорення, бажання бути
милим Богові як цей запах приємний. На Вечірні
співаємо “Нехай направиться молитва моя, як
кадило перед Тобою...” (Пс. 140). Освячення – бо
приємний запах символізує повноту духовних ласок
і дібр. Молитва “Царю Небесний” – це призивання
Святого Духа. Поцілунок Євангелії, Престолу – це
пошана і очищення вуст від скверни гріхів, як
колись Серафим очистив дотиком вугілля з Божого
Престолу вуста пророка Ісаї, і той пророкував
Христа-Месію (Іс.б,7).

In Loving Memory of
† Thomas Poole
Mrs. Ann, Joseph & Vincent Poole
$1000.00

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.

Collections during the week by mail and online: May 17, 2020:
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish!
Fr. Roman & Irene Badiak

$100.00

James & Stephanie Leddy

$34.00

Maria Bazylak

$42.00

Oksana Maksymyuk

$25.00

Jurij & Irene Bilokrylyj

$5.00

Stefan & Jennie Maryliw

$20.00

Roman & Maria
Bocznewycz

$29.00

John Moore

$90.00

Jaroslaw & Patricia Chomanczuk

$29.00

Wasyl Onatsko

$14.00

Ihor & Olena Danylyk

$100.00

Gary & Janice Phillips

$164.00

Michael Fedorko

$12.00

Ann, Joseph & Vincent
Poole

$1,000.00

Mykhaylo Golowko

$20.00

Anatol & Irene Popovich

$29.00

Bertha Gornowicz

$40.00

Eva Reinhardt

$20.00

Michael & Noreen Schell

$50.00

Andrew & Lena Slywka

$23.00

Igor & Iryna Karavan

$65.00

Sonja Storoshenko

$30.00

Dr. Jarema & Karyn Klos

$80.00

Douglas &Irene Thompson

$54.00

Roman Krupka

$30.00

Cathy Chrzanowski

$100.00

Roman & Ulyana Voloshyn

$44.00
Loose plate

$235.00

Ihor & Zoriana Voryk

$15.00

Walter & Stefania
Roshetsky

$50.00

