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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

Confessions:
Confession - 15 minutes
before the Liturgy or by
request
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SUNDAY, November 14 — 25th Sunday after Pentecost
The Holy and All-Praiseworthy Apostle Philip.
8:30 AM † Fr. Richard Rasch O. de M. by Hope Sanfor d
10:00AM

Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК - НЕДІЛЯ, 14 ЛИСТОПАДА З 11:30 РАНКУ ДО 3:00 ПО ОБІДІ.

ДОПОМОЖІТЬ УСПІШНО ПІДГОТУВАТИ ПІКНІК . ПРИНЕСІТЬ ВАШІ УЛЮБЛЕНІ СТРАВИ І ПОДІЛІТЬСЯ З ІНШИМИ .

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.

Philip’s Fast (Pylypivka) begins / Початок пилипівки

MONDAY, November 15
8:30 AM Health and Blessing for Andreychuk Family by Natalia Andr eychuk
TUESDAY, November 16 The Holy Apostle and Evangelist Matthew.
8:30 AM Intention of Marilyn Clarke
WEDNESDAY, November 17
No Service

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік. LITURGY
INTENTIONS: Father Bohdan is accepting your intentions for Divine Litur gy

THURSDAY, November 18
8:30 AM † John Panczyszyn by Bocznewycz Family
FRIDAY, November 19
8:30 AM Health and Blessing for Marvin Bazan & Zoriana Plekan
SATURDAY, November 20 Forefeast of the Entrance of the Most Holy Mother of God into the Temple;

This Week’s Readings
Epistle: Ephesians 4:1-6
Gospel: Luke 10:25-37

Next Week’s Readings:
Epistle: Ephesians 5:9-19
Gospel: Luke 12:16-21

8:30 AM † Mayra Gonzalez & Beth Townley by Stefania Zadojnyj
SUNDAY, November 21 — 26th Sunday after Pentecost The Entrance into
the Temple of our Most Holy Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary.
8:30 AM
10:00AM

Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan

† Victims of Holodomor in Ukraine 1932 - 33
За жертв голодомору by UNVL / СУА Branch –124 (Ukr)
† Panachyda
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парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для нашої парафії.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК ДЛЯ ВСІХ ПАРАФІЯН, неділя 14
листопада 2021 р., Приходьте та насолоджуйтесь смачною
їжею та гарним товариством. Будуть ігри, призи та розіграш.
Якщо ви ще не здали свої лотерейні квитки, зробіть це або
візьміть їх із собою на пікнік. Якщо ви хочете більше квитків,
вони будуть доступні в неділю.

ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець Богдан дякує Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в
щотижневому прибиранні нашого храму; Олі Черкас, Стефанії Ледді та іншим паням, що допомагали в
кухні , за смачний сніданок та каву минулої неділі. Нехай Господь благословить та воздає сторицею!
ОПОВІДІ
Наміряються вступити в подружній стан наречені: Марвін Базан та Зоряна Плекан. Шлюб – 20 листопада.
Якщо хтось знає про якісь перешкоди щодо їхнього намірення, прошу доповідати священику.
ЗБІРКА ПРОДУКТІВ - ЗРОБІМО РІЗДВО СВІТЛІШИМ ДЛЯ ІНШИХ
У листопаді наша парафія збирає продукти для голодних на згадку про Голодомор. Їжу доставлятимуть до
притулку для бездомних на 49-й вул., яким керують Католицькі благодійні організації. Згадаймо бідного
євангельського Лазаря, який лежав при воротях багача і чекав бодай на крихти хліба з його столу, але і того не
було. Ця Різдвяна акція зробить святкування Різдва світлішим і радіснішим для наших сусідів, які є в потребі.

У неділю, 21 листопада 2021 р., після другої літургії молитовно під час панахиди будемо
вшановувати пам'ять постраждалих і загиблих під час Голодомору (1932-1933 рр.). Після молитви
буде перегляд 15-хвилинного фільму про Голодомор в залі. Будь ласка, приходьте і моліться з
нами.
ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ
Субота, 27 листопада 2021 року, остання субота листопада – офіційний день, коли українці всього
світу запалюють свічку пам’яті тих, хто постраждав і загинув під час Голодомору. У цей день запаліть
вдома свічку, помоліться та згадайте тих, хто постраждав у ці страшні часи (1932-1933) Голодомору.

Підготовка до першої Сповіді
В неділю 28 листопада після другої літургії буде катехизація для дітей, які готуються до першої
сповіді. Якщо у вас є діти, які цього року планують іти до сповіді, зголосіться до священика, або
виповніть форму, яка прикріплена до цього бюлетеня. Вчитель - катехит Христина Hechlacz.
АНДРІЇВ ГРІШ - ЗБІРКА: Традиційно на празник святого Андрія Первозванного в УГКЦ проводиться збірка
на пастирську діяльність Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава. З благословення Преосвященного Владики
Богдана сьогодні в неділю 28-го листопада буде переведена збірка в нашій парафії. З цієї нагоди ви можете
вживати конверти за 28 листопада, де пише “ MISSION FUND” , а також в притворі церкви ви можете підібрати
конверти для пожертви.
МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕЗАБУДЕ
У неділю, 19 грудня 2021 року, Святий Миколай після другої літургії відвідає громаду СанктПетербурга. Просимо всіх дітей взяти участь у пам’ятній програмі та привітати в цей день Святого Миколая.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Христиною Hechlacz за телефоном (267-2312002) . Будь ласка, приєднуйтеся до нас в цей особливий час.
ПИЛИПІВКА” Ми розпочинаємо Різдвяний піст - Пилипівка, який триватиме від 15-го листопада і до навечір'я
Різдва Господа і нашого Спаса Ісуса Христа -24-го грудня. Це є традиційний час на посилену молитву,
розважання, стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати себе на оселю для
зустрічі з новонародженим Христом. Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у середу і
п'ятницю під час посту.
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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.

———————————————————————————————————————————————Sunday, Nov. 14th, 2021, Please join us for our Parish Picnic. Come and enjoy the delicious food and
friendship during this event. There will be games, prizes, and a raffle. If you have not yet turned in your raffle
tickets, please do so or bring them with you to the picnic. If you would like more tickets, they will be
available on Sunday.
THANK YOU! On behalf of the par ish, Father Bohdan thanks Cathy Chrzanowski & Melinde Nene
for their work in the weekly cleaning of our church; Olya Czerkas, Stephanie Leddy and all helpers for the preparation coffee
and delicious breakfast last Sunday. "Sanctify those who love the beauty of your house." May the Lord God bless!
WEDDING BANNS
The following couple wishes to enter the Holy State of Matrimony on Saturday, November 20, 2021: Marvin Bazan & Zoriana
Plekan. If anyone knows of any impediments to this mar r iage, please contact pr iest.

November. During the month of November, our parish is collecting food for the hungry in rememberance of the
Holodomor. Food will be taken to the Pinellas County Homeless shelter off of 49th St., managed through the Catholic
Charities.
Sunday, Nov. 21, 2021, Second Liturgy will be in memory of those who suffered and died during the Holodomor (19321933). A Panachyda will be served follow the Liturgy and we will watch 15 minutes movie in the parish hall after Liturgy.
Please come and pray with us.
Saturday, Nov. 27th, 2021, The last Saturday in November is the official day where Ukrainians around the world
light a candle in memory of those who suffered and died during the Holodomor. On this day, please light a candle at
home, say a prayer, and remember those who suffered during these terrible times (1932-1933) of the Holodomor.
Preparation for the first Confession & Holy Communion
On Sunday, November 28, after the second Liturgy, there will be catechesis for children preparing for the first confession.
If you have children who plan to go to confession this year, contact a priest.
ST. ANDREW’S PENCE COLLECTION :Tr aditionally on or ar ound the Feast of St. Andr ew, the fir st called Apostle
(November 30) our parishes have a special collection for needs of pastoral ministry of His Beatitude Sviatoslav. Sunday, November
28, we will take a collection for St. Andrew’s Pence. Please use “Mission Fund” envelops.
Sunday, Dec. 19th, 2021, St. Nicholas is visiting the St. Peter sbur g community following second litur gy. We are asking
all children participate in a memorable program and to greet St. Nicholas on this day. For additional information please
contact Chrystia Hechlacz at (267-231-2002) . Please join us for this special event.
PHILIP’S FAST

We will begin a new season in our Church, a period of spiritual preparation for the celebration of the birth of our Lord,
God, and Savior, Jesus Christ. This season, which lasts 40 days (from November 15th to December 24th) is called
Philip’s Fast. This is a traditional time of prayer,
PYLYPIVKA
penance and fasting as we prepare our families
Traditionally, Pylypivka Fast is an opand our hearts to be the dwelling place of our
portunity for prayer, fasting and serving
Lord. Voluntary fasting from meat products on
others in preparation for the Feast of NaWednesdays and Fridays is recommended.
tivity of Our Lord Jesus Christ.
Collections: November 7, 2021
1st Liturgy - $457.00 2nd Liturgy - $979.00 Coffee - $138.00
Candles: - $68.00 Building Fund - $325.00 Hall Rental - $300.00
Total: $2, 267.00
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish!

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

Please:
1. Pray daily and read the Scripture.
2. Create a prayer corner in your home
with the icon of Nativity.
3. Collect non perishable food in our parishes so we can share with those in need
and homeless in our area.
4. Serve less fortunate in our communities.

TWENTY-FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST
THE HOLY AND ALL-PRAISEWORTHY APOSTLE PHILIP
Troparion (8): You came down fr om on high, O Merciful One, and accepted thr ee days of bur ial to fr ee us fr om our
sufferings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to You.
Troparion (3): O Philip, pr oclaimer of God's wor d, the wor ld is ador ned and Ethiopia dances for joy for it is ar r ayed
in beauty as with a crown. Enlightened by you it feasts your memory. For you taught all to believe in Christ, finishing the
course of the gospel as is right. And so, Ethiopia boldly lifts its hands to God. Pray to Him to grant great mercy to us.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (8): The God-inspired Philip, Your friend, disciple and imitator of the Passion, proclaimed You as God to the
whole world, O Christ, all merciful. By his intercessions and those of the Mother of God guard your Church and every city
from lawless enemies.
Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (8): When You r ose fr om the tomb, You also r aised the dead and resur rected Adam. Eve exults in Your
resurrection, and the ends of the world celebrate Your rising from the dead, O Most Merciful One.
Prokimenon (8): Pr ay and give pr aise to the Lor d our God.
Verse: In J udea God is known; His name is gr eat in Isr ael.
Prokimenon (8): Their utter ance has gone for th into all the ear th, and their wor ds unto the ends of the wor ld.
Verse: The heavens tell the glor y of God, and the fir mament declares the wor k of His hand.
Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 4,1-6)
Brethren: I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and
gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond
of peace: one body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one
God and Father of all.
Alleluia Verses:
Verse (8): Come, let us r ejoice in the Lord; let us acclaim God our Savior :
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (8): Let us come befor e His countenance with pr aise and acclaim Him with psalms.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse: The heavens shall confess Your wonder s, O Lor d, and Your tr uth in the chur ch of the saints.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse: God is glor ified in the assembly of the saints.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Lk 10,25-37)
At that time, there was a scholar of the law who stood up to test him and said, “Teacher, what must I do to inherit eternal
life?” Jesus said to him, “What is written in the law? How do you read it?” He said in reply, “You shall love the Lord, your
God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.”
He replied to him, “You have answered correctly; do this and you will live.” But because he wished to justify himself, he
said to Jesus, “And who is my neighbor?” Jesus replied, “A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to
Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half-dead. A priest happened to be going down that road, but
when he saw him, he passed by to the opposite side. Likewise a Levite came to the place, and when he saw him, he passed
by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal,
took him to an inn and cared for him. The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, ‘Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back.’ Which of
these three, in your opinion, was neighbor to the robbers’ victim?” He answered, “The one who treated him with mercy.”
Jesus said to him, “Go and do likewise.”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Their utterance has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

25-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА -- СВЯТОГО АПОСТОЛА ФИЛИПА
Тропар (8): З висоти зійшов Ти, Милосердний, і триденне погребення прийняв Ти, щоб нас звільнити від
страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!
Тропар (3): Прикрашується вселення, Етіопія ликує, наче вінцем красується, через тебе просвітившися, світло торжествує пам’ять твою, богогласний Филипе. Всіх бо вірувати в Христа навчив ти і біг життя довершив ти достойно Євангелія. Тому сміливо простягається етіопська рука до Бога; його моли дарувати нам велику милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (8): Ученик, і друг твій, і наслідувач страстей твоїх вселенній тебе, Бога, проповідував богогласний
Филип. Його молитвами від ворогів пребеззаконних Церкву твою і всякий град твій, Богородиці ради, збережи,
Многомилостивий.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (8): Коли Ти воскрес із гробу, то й померлих підняв і Адама воскресив; радіє Єва воскресінням Твоїм
і кінці світу прославляють Твоє з мертвих воскресіння, Багатомилостивий.
Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.
Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його.
Прокімен (8): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх.
Стих: Небеса повідають славу божу, творіння ж рук його сповіщає твердь.
Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 4,1-6)
Браття, благаю вас я, Господній в’язень, поводитися достойно покликання, яким вас візвано, в повноті покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність духа зв’язком миру.
Одне бо тіло, один дух, айв одній надії вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне
хрищсння. Один Бог і Отець усіх, що над усіма й через усіх в усіх.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (8): Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (8): Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих: Ісповідять небеса чуда твої, Господи, і істину твою в церкві святих.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих: Бог прославлюваний на раді святих.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Лк 10,25-37)
Того часу, якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже: “Учителю, що мені робити, щоб вічне
життя осягнути?” А Ісус мовив до нього: “В законі що написано? Як там читаєш?” Озвався той і каже: “Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього
твого, як себе самого.” “Ти добре відповів,” сказав (Ісус), - “роби це й будеш жити.” Та той, бажаючи себе самого
виправдати, каже до Ісуса: “А хто мій ближній?” Мовив тоді Ісус, кажучи: “Один чоловік спускався з Єрусалиму до
Єрихону й потрапив розбійникам, що його обдерли й побили тяжко та пішли геть, зоставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священик тією дорогою; побачив його й, збочивши, пройшов мимо. Так само й левіт прийшов на те
місце, глянув на нього й пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов (на нього) й, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев’язав йому рани, полив їх оливою і вином; потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду й доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві й мовив: Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцих
трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам в руки?” Він відповів: “Той, хто вчинив з ним
милосердя.” Тоді Ісус сказав до нього: “Іди і ти роби так само.”
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх.
Алилуя, алилуя, алилуя.

Protocol: 217/21 O

November 15, 2021

Dear Brothers and Sisters in Christ,
Glory to Jesus Christ!
Traditionally on or around Feast of St. Andrew, the first called Apostle (November 30)
our parishes in the entire Ukrainian Catholic Church have a special collection for needs
of pastoral ministry of His Beatitude Sviatoslav.
St. Andrew’s Pence Collection unites us in solidarity with His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the Ukrainian Catholic Church and his works of charity to those in need.
Your generosity allows His Beatitude Sviatoslav to respond to our suffering brothers and
sisters in the world.
The purpose of St. Andrew’s Pence Collection is to provide Patriarch Sviatoslav with the
financial means to respond to those who are suffering as a result of war, oppression, and
natural disaster, and help our faithful in the Eastern Ukraine, Siberia and Kazakhstan.
As Christians, we are called to look beyond ourselves and be of service to others, especially the less fortunate among us! Let us help His Beatitude Sviatoslav find those who
need our help and assistance.
Thank you for standing in solidarity with His Beatitude through your generosity. Please
continue to pray for our brothers and sisters in faith who are facing adversity.
Please give generously to St. Andrew’s Pence Collection in your parish!
Sincerely yours,

+Bohdan J. Danylo
Bishop of St. Josaphat Eparchy

Protocol: 217/21 O
15 листопада 2021 р

Шановні браття і сестри в Христі,
Слава Ісусу Христу!
Щороку, навколо свята св. Андрія Первозванного (30 листопада), наші парафії у
всій Українській Католицькій Церкві мають спеціальну збірку для потреб пастирського служіння Блаженнішого Святослава.

Збірка Святого Андрія об'єднує нас у солідарності з Блаженнішим Святославом,
Главою Української Католицької Церкви та його служінням для тих, хто цього потребує. Ваша щедрість дозволяє Блаженнішому Святославу служити нашим страждаючим братам і сестрам у світі.
Метою Андріївської збірки є надання Патріарху Святославу фінансових засобів для
відповіді до тих, хто страждає внаслідок війни, пригнічення та стихійного лиха, а
також допомагає нашим вірним у Східній Україні, Сибіру та Казахстані.
Як християни, ми покликані дивитись поза себе та служити іншим, особливо тим,
кому пощастило менше ніж нам! Давайте допоможемо Блаженнішому Святославу
знайти тих, кому потрібна наша допомога.

Дякую, що через свою щедрість, ви стоїте у солідарності із Блаженнішим. Продовжуйте молитися за наших братів і сестер у вірі, які стикаються з лихом.
Будь ласка, щедро пожертвуйте до збірки св. Андрія Первозванного у вашій парафії!
Щиро Ваш,

+ Богдан Данило
Єпископ Єпархії св. Йосафата

Yearly Church Calendar Events 2021-2022
(This is a working calendar. Dates are subject to change)
November 14

Parish Picnic

November 21

Commemorate Holodomor

Dec. 12

North Port High Concert & Tree Lighting

Parish Grounds
Church

Parish Hall

Dec. 19

St. Nicholas Day

Parish Hall

Dec. 24

Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner

Parish Hall

Dec. 26

Choir caroling (Koliada)

Church

Jan. 9

Choir caroling (Koliada)

Church

Jan. 15

Malanka-Ukr. New Year’s Eve

Parish Hall

Feb. 12

Valentines Dance

Parish Hall

March 6

Lenten Soup Sunday

Parish Hall

March 27

Lenten Soup Sunday

Parish Hall

April 24

Sviachene-Easter Luncheon

Parish Hall

May 1

Mother’s Day Luncheon

Parish Hall

June 12

Father’s Day Luncheon

Parish Hall

*Coffee Hour Every Sunday

Parish Hall

*Church Choir Rehearsal Every Sunday after Liturgy

Parish Hall

Enrollment for the First Corporate Communion classes at Epiphany of Our Lord Parish
434 90th Ave N. St. Petersburg, FL
Катехитичні уроки для першого спільного Св. Причастя при парафіі Богоявління

1) Child’s name (ім’я дитини)

2) Child’s age (вік дитини)

3) Parents’ name and surname (імена та прізвища батьків)

4) Address (адреса)

5) Е-mail and phone number (Е- пошта та телефон)

