
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/ 

    Tone 4  ISSUE 70 

.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. 

Fifth Sunday of Pascha - of the Samaritan Woman  May 2, 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. 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 

 

SUNDAY, May 2  Fifth Sunday of Pascha - of the Samaritan Woman  

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

10:00AM †  Lusha Arvin - 9 Ann. by Donna Radzibaba Kulba (Ukr) 
Roses & Rosee  

Celebrating the Ladies of our Parish 

MONDAY, May 3       

No service 

 

TUESDAY, May 4   
8:30 AM   † Petrusia Mokrycki by Fr. Bohdan 

 

WEDNESDAY, May 5  

8:30 AM   Health and Blessing for Msgr. John Stevensky by Bertha Frank 
7:00 PM  Молебен до Богородиці / Moleben to the Mother of God - (May Devotions)  

 

THURSDAY, May 6   

8:30 AM   † Consuelo Salem by Olya & John Czerkas 

 

FRIDAY, May 7  

8:30 AM   † Joseph Gagliardo by Cathy Chzanowski 

 

SATURDAY, May 8  The Holy Apostle and Evangelist John the Theologian  

8:30 AM  Health and Birthday Blessing for Marko Barytskyy by parents 

 

SUNDAY, May 9  Sixth Sunday of Pascha - of the Man Born Blind  

+The Transfer of the Relics (1087) of Our Holy Father Nicholas the 

Wonderworker from Myra to Bari  

Civil Holiday: Mother’s Day  

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

10:00AM Health and Blessing for Living and Deceased Mothers  

by our parishioners (Ukr) 

This Week’s Readings 

Epistle: 11:19-26, 29-30 

Gospel: John 4:5-42 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Acts 16:16-34 

Gospel: John 9:1-38 

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

щедрість для нашої парафії. 

ВЕРВИЧКА 

В цю неділю перед другою Божественною Літургією будемо відмовляти вервичку. Молитовне намірення -  за 

закінчення пандемії. Просимо парафіян до молитовної єдності.  

 

ТРОЯНДИ ТА ВИНО!!! 
  СВЯТКУЙМО ОСОБЛИВИЙ ДЕНЬ ДЛЯ НАШИХ ЖІНОК! 

 Запрошуємо долучитися до святкування у неділю, 2 травня, після 10:00 літургії. 

Пожертва: $ 10,00 * Безкоштовний келих вина для кожної пані. 
 

ДЕНЬ МАТЕРІ - 9 травня  

Цього року маєте можливість вшанувати свою матір, бабусю, тітку, сестру чи іншу особливу жінку у 

вашому житті (живу чи померлу) даром Божественної літургії. 

Починаючи з цієї неділі, спеціальні листівки на День матері можна придбати у волонтерів в вестибюлі 

храму або в парафіяльному офісі за пожертву в розмірі 10 доларів, або виповніть конверт “Mother’s 

Day” який ви маєте вдома і напишіть виразно ім’я та прізвище матері, чи жива чи покійна, та надішліть 

до парафії. Імена матерів будуть опубліковані у парафіяльному б’юлетні. 

 

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.  Кожної середи служиться молебен о 7-ій годині вечора.  

 

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР!        ОКСАНА МУХА       БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ  

Квитки  є в продажі. Ви можете придбати їх від нашої парафіянки - Ірини Караван.  

Тел:727-248-7881, або купити онлайн: https://www.eventbrite.com/ Це буде неймовірний вечір 

української пісні!   Більше інформації про фонд тут: https://www.rsukraine.org/   

Всі кошти від продажу квитків підуть на допомогу пораненим українським військовим.  

Неділя Самарянки 
  

П`ята неділя після Великодня має назву неділі Самарянки. В євангелії ми чуємо розповідь, як Христос, втомлений 

дорогою, сів перепочити біля криниці Якова.  Якраз у той час до криниці, по воду прийшла звичайна, проста жінка. 
Напевно, це вона робила щодня.  
 

 Між Христом і жінкою відбувається розмова, після якої вона зрозуміла, що бачила Месію- Христа, Того, про якого 
говорили пророки і на якого очікували не одну тисячу років. 

Незвичайна зустріч Христа, Сина Божого, з жінкою - самарянкою відбулась на звичайному місці, не серед пишних 
палат, не в храмі, не в осяянні золота, а біля криниці при дорозі. Христос серед численного натовпу людей, які за ним 
ходили, вибрав саме її, жінку- самарянку яка, по- людськи говорячи, не була достойна такої уваги через свій спосіб 

життя. 
 

 Божі дороги не є людськими дорогами, Божі плани не є людськими планами. Це є важливий урок і для нас.  Ми 
зустрічаємо живого Бога-Христа подібно, як ця жінка в нашому щоденному житті і не тільки в храмі, не тільки в 

неділю і свята, але будь-де. 
 

Христос бажає цієї зустрічі.  Він каже: "Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені і я заспокою вас, навчіться від мене, 
бо я лагідний і смиренний серцем."  Самарянка в особі Христа пізнала Месію, бо мала просте і щире серце, відкрите до 

слухання правди. Запитаймо себе, яке є наше серце?  Чи ми готові до цієї зустрічі з Богом? Чи  ми готові слухати Його 
слова і виконувати Його волю? 

Відкриймо наше серце на діалог з Богом, зачерпнімо тої животворної води, яка струменіє в життя вічне, і дякуймо 
Богові за цю велику ласку, ласку нашого спасіння, яку Бог дає кожному, хто приходить до Нього - джерела життя.  



Collections: April 25, 2021 

1st D. Liturgy:                        $380.00     

2nd D. Liturgy:                       $1, 110.00                            

Hall Rental:                             $500.00                      

Mission Fund:                         $178.00 

Candles:                                   $47.00                                                             

Total:                                        $2, 262.00 
 

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! 
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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.  

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before second Divine Liturgy on Sunday. Prayer intention is for end of 

coronavirus pandemic We invite you to spend a few extra minutes with the Lord. Come and join us in prayer. 

 

Mother’s Day Divine Liturgy Cards 

This year consider honoring your mother, grandmother, aunt, sister or other special woman in your life (living or 

deceased) with the gift of a Divine Liturgy. 

Starting this Sunday, Special Mother’s Day cards can be obtained from the volunteers outside or from the 

parish office for a suggested donation of $10 or please send names in your Mother’s Day envelope. The 

names will be published in the parish bulletin. 
Roses & Rosee  

Celebrating the Ladies of our Parish 

Everyone is welcome to join in the celebration on this Sunday, May 2nd after the 10am 
Liturgy. Donation: $10.00  

*Free glass of rosee for every lady    

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 Wednesday at 7:00pm throughout the month of May.  

ОГОЛОШЕННЯ В БЮЛЕТЕНІ 

Хочете, щоб про Ваш бізнес чи послуги дізналося більше людей?! 

 Подайте свою бізнес картку чи оголошення до парафіяльного бюлетеня!  

Це добра нагода допомоги для Церкви і вашого бізнесу.  

 Тільки у співпраці можна здобути багато!   

Якщо Ви маєте бажання скористати з нашого бюлетеня для успішності 

вашого бізнесу, просимо звертатися до священика за телефоном 727 - 576 - 

1001 або пишіть через парафіяльний вебсайт:  

https://www.epiphanyukrch.com/ 

Sunday of the Samaritan Woman 
  

he fifth Sunday of Pascha is observed in our tradition as the Sunday of the Samaritan Woman. On this day we 

commemorate the encounter of Jesus with a Samaritan woman at Jacob’s well. The biblical story of this event and the 

dialogue between Jesus and the woman is found in the Gospel according to St. John. 
  
    During their exchange Jesus offered the Samaritan woman living water that would forever quench her thirst. This 

simple and sinful woman accepted the precious gift offered her and came to believe that Jesus was the Christ, the Son of 

God who was to come. She left her jar at the well and ran to the city, to tell others about her encounter with Jesus. 

Because of her testimony, many people came to the well to see this possible Messiah. After listening to Jesus they came 

to believe in him. 
  
    Like that Samaritan women, all of us Christians, must bring others to Christ. We are called to strive to live out our 

lives according to the teachings of the Gospel, so that not only by our words, but mainly by our example of life, others 

may come to know Christ and His Gospel. We are called to share with the world this fountain of living water, which is 

Christ, and help to quench the thirst of the world. 



  

 14-го лютого 2010 

Третя Неділя Великого посту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-го травня 2021 

 Неділя 5, про самарянку 
 
Тропар воскресний, глас 4: Світлую воскресення проповідь * від ангела взнавши, Господні учениці, * і 

прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос 

Бог, * даруючи світові велику милість. 
  

І тропар переполовення, глас 8: В переполовення празника спраглу душу мою благочестя напій водами, * 

до всіх бо, Спасе, закликав Ти: * Спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є. * Джерело життя нашого, 

Христе Боже, слава Тобі. 
  

Слава: Кондак, глас 8: З вірою прийшовши на кладязь, * самарянка виділа Тебе, премудрости воду, * якої 

напившись обильно, * царство вишнє унаслідувала повік * приснославна. 
  

I нині: Кондак переполовення, глас 4: В переполовення законного празника, всіх Творче і Владико, * до 

предстоящих глаголив Ти, Христе Боже: * Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя. * Тому до Тебе 

припадаємо і вірно кличемо: * Щедроти Твої даруй нам, * бо Ти є джерело життя нашого. 
  

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2). 
  

Алилуя, глас 4: Натягни лук, і успівай, і царюй, істини ради, і лагідности, і справедливості (Пс. 44,5). 

Стих: Возлюбив Ти правду і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8). 
 
 Замість Достойно, ірмос, глас 8: Чуже матерям дівство і чудне дівам дітородження. На Тобі, Богородице, 

обоє довершилося. Тому Тебе ми, всі племена землі, безустанно величаємо. 
  

Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. 

Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 
 

Співаємо: “Христос воскрес” замість: ”Благословен хто йде в ім’я Господнє”, “Ми бачили світло Істини, ” 

“Нехай сповняться уста наші, ”- 3 рази, “Будь ім’я господнє Благословене”- 3 рази. 
 

May 2, 2021 

Sunday of Samaritan Woman  
 
Troparion, Tone 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.” 
  

And of the Feast, Tone 8: At the midpoint of the Feast, O Savior, water my thirsty soul with streams of true godliness; 

for You cried out to all:  Let any who thirst, come to Me and drink. O Source of life, Christ our God, glory to You!  
  

Glory be ….  Kontakion, Tone 8:  Drawn to the well by faith, the Samaritan woman beheld You, the Water of wisdom, 

and drinking abundantly of You, she inherited the heavenly Kingdom for ever, becoming everlastingly glorious.  
  

Now and forever….  Kontakion, Tone 4:  At the midpoint of the feast according to the Law, Maker of all things and 

Master, You said to those present, O Christ God:  Come, and draw the water of immortality. And so we fall before You 

crying out with faith:  Grant us Your mercies, for You are the source of our life. 
  

Prokeimenon, Tone 3:  Sing to our God, sing; sing to our King, sing.  (Ps. 46,7)  

Verse:  Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy. (Ps. 46,2) 
  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Tone 4:  Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and 

meekness, and justice.  (Ps. 44,5) 

Verse:  You have loved justice and hated iniquity. (Ps. 44,8)   
  

Instead of:  “It is truly right”: Virginity is alien to mothers and childbearing is foreign to virgins; yet in you, O Mother 

of God, both of them came together. Therefore we and all the nations of the earth without ceasing magnify you.  
  

Communion Verse:  Receive the Body of Christ; taste the fountain of immortality. Alleluia! (3)  

Praise the Lord from the heavens praise Him in the highest.  Alleluia! (3) (Ps. 148,1) 
  

At Communion, “Christ is risen” replaces  “Blessed is He,”  “We have seen the true light” and “Let our mouths be 

filled.”  For the last of these, “Christ is risen” is sung thrice. 



Roses & Rosee  
Celebrating the Ladies of 

our Parish 

Everyone is welcome to join in the 
celebration on Sunday, May 2

nd
 after 

the 10am Liturgy.  
 

Donation: $10.00  

*Free glass of rosee for every lady    



Mother’s Day Divine Liturgy Cards 

This year consider honoring your mother, 

grandmother, aunt, sister or other special wom-

an in your life (living or deceased) with the gift 

of a Divine Liturgy. 

 

Starting this Sunday, Special Mother’s Day 

cards can be obtained from the volunteers 

outside or from the parish office for a sug-

gested donation of $10. 



 

 


