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27th Sunday after Pentecost

November 28, 2021
.DIRECTORY:

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma

Parish Office:

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor
e-mail: bbarytskyy@gmail.com

727– 576 - 1001

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:

Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:
Irene Popovich

216-269-6829
Parish Office e-mail:

bbarytskyy@gmail.com
Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

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

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.

This Week’s Readings
Epistle: Ephesians 6:10-17
Gospel: Luke 13:10-17

Next Week’s Readings:
Epistle: Colossians 1:12-18
Gospel: Luke 17:12-19
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SUNDAY, November 28 — 27th Sunday after Pentecost
8:30 AM

† Yuri Radzibaba by Yarema & Karyn Klos

10:00AM Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan
MONDAY, November 29
8:30 AM † Maria, Pawlo, Maria, Ivan, Teodozia, Yulia, Pawlo, Volodymyr
by Stefania David
TUESDAY, November 30 The Holy and All-Praiseworthy Apostle Andrew the First-Called.
8:30 AM Private intention
WEDNESDAY, December 1
No Service

THURSDAY, December 2
8:30 AM † Yuri Radzibaba - 40th Day by Ir ene & Anatol Popovich
FRIDAY, November December 3
8:30 AM † Mychaylo Wolczanki by Alla Podola
SATURDAY, December 4
8:30 AM † Hillary & Ihnat Billinsky by Irena Telepko
SUNDAY, December 5 — 28th Sunday after Pentecost
Our Venerable and God-bearing Father Sabbas the Sanctified (532).
8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr. Bohdan
10:00AM † Franko Slywka - 40th Day by Slywka Family

A Christmas Choral Concert
& Tree Lighting
Featuring North Port High School
Women’s Ensemble & Concert Choir
SUNDAY, DECEMBER 12th 12:00pm
Epiphany of Our Lord Ukrainian Church hall
434 90th Avenue North, St. Petersburg, FL

ADMISSION $10.00 Under 12 Free
Light Refreshments Served
Let’s Celebrate the Season of Joy!

"Amulet of the Kingdom"
A Historical fantasy drama (with english subtitles).
A screening and Q&A in St. Petersburg, Florida.

Date: Friday, December 17, 2021
Time: 6:30pm - open doors, reception with producers (conversations about movie, meeting Ukrainian community and friends), 7:00pm
- show starts.

Place: Parish Hall of the Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church
434 90th Avenue North
St. Petersburg, Florida 33702
Price: Donation ($15 suggested).
"Amulet of the Kingdom " goes on a tour across the cities of the USA. The authors will present the film, and answer questions about
the creative process.
Synopsis: A film group from Canada, led by a young journalist Sophie, visits a Ukrainian professor of archeology. Their goal is to record an interview about the best-selling book, The Guardian of the Nation, which the professor has worked on most of his life. The book
intertwines legends and facts, evidence and assumptions. The professor claims that the Ukrainian nation originated in the time of the
mammoth hunters. And continued its formation in the days of Trypillia and Kievan Rus. Journalist Sophie is trying to understand how
the world should react to such a discovery by a Ukrainian scientist. However, her interest hides something much more important for
both of them. Ancient experiences and painful losses, seemingly securely buried under layers of time, hatred and deep resentment - all
this comes to light. Will the professor and Sophie be able to understand each other, and most importantly, will they be able to forgive
themselves.

ПОКАЗ ФІЛЬМУ, П’ЯТНИЦЯ 17 ГРУДНЯ, ЗАЛЯ ПАРАФІЇ БОГОЯВЛІННЯ ГНІХ
434 90TH Ave North, St. Petersburg, FL
“Оберіг нації "- істрична фентезі драма вирушає в тур містами Канади. Автори представлять
стрічку та розкажуть про шлях, яким вони пройшли, щоб створити цей фільм.
До українського професора - археолога приїхала кіногрупа з Канади, на чолі з молодою
журналісткою Софі. Їхня мета – записати інтерв’ю з приводу книги - бестселера «Оберіг нації»,

над якою професор працював більшу частину свого життя. В книзі переплетені легенди і факти,
докази і припущення. Професор стверджує, що українська нація зароджувалась в часи мисливців на мамонтів. І продовжила своє формування в часи Трипілля і Київської Русі. Журналістка
Софі намагається зрозуміти, як світ має ставитися до такого відкриття українського вченого.

Однак, її зацікавленість приховує в собі щось набагато важливіше для них обох. Давні переживання і болючі втрати, здавалось би надійно поховані під шарами часу, ненависть і глибока
образа – все це виходить на світло свідомості. Чи зможуть професор і Софі зрозуміти один
одного, а головне – чи зможуть вони пробачити самих себе.
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парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для нашої парафії.

——————————————————————————————————————————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 (19321933) 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.
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.
ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець Богдан дякує Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю
в щотижневому прибиранні нашого храму. Нехай Господь благословить та воздає сторицею!
ВІТАЄМО ОТЧЕ БОГДАНЕ!

30-го листопада отець Богдан Барицький святкуватиме 24-ту річницю священичих свячень. Ми бажаємо

отцю Богдану обильних Божих ласк, здоров'я і витривалості працювати в Христовому винограднику на
Многії і Благії літа.
ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР:
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ та запалення різдвяної ялинки: Запрошуємо всіх парафіян на концерт в
неділю 12 - го грудня, 12:00 дня в парафіяльному залі за участю студентів середньої школи міста Норт
Порт. Вхід - $10.00. Легка перекуска.

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 (267-231-2002) . Будь ласка, приєднуйтеся до нас в цей особливий час.

ПИЛИПІВКА” Ми розпочали Різдвяний піст - Пилипівка, який триває 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.
МАЄМО В ПАРАФІЇ ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ/ PIEROGIES FOR SALE з картоплею та сиром.
Ціна - $ 8.00 за дозу.
КАЛЕНДАРІ/CHURCH CALENDARS: Церковні календарі, українсько - англійські, на 2022 рік ви
можете придбати в вестибюлі нашого храму. You can buy Ukrainian-English church calendars for 2022 in
the vestibule of our church.
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на
цей рік. LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is
accepting your intentions for Divine Liturgy

СКАРБИНКА МУДРОСТІ

Чим бiльше душа пiзнає свою негiднiсть, тим бiльше і
щедріше Бог надiлює її своїми дарами (св. Альфонс).
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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.

———————————————————————————————————————————————Tomorrow, 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 (19321933) of the Holodomor.
Catechesis Class for the first Confession & Holy Communion
On Sunday, November 28, after the second Litur gy, ther e will be catechesis for childr en pr epar ing for the fir st
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 first 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.

CONGRATULATION FATHER BOHDAN!
On Tuesday, November 30th, Fr. Bohdan Barytskyy will celebrate the 24 anniversary of his Ordination to the Holy Priesthood.
We celebrate with Father Bohdan and wish him many blessings, good health, happiness and strength as he continues his work for
God and His Church.

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. "Sanctify those who love the beauty of your house." May the Lord God
bless!
November. During the month of November, our parish is collecting food for the hungry in remembrance
of the Holodomor. Food will be taken to the Pinellas County Homeless shelter off of 49th St., managed
through the Catholic Charities.
ST. NICHOLAS DAY! Sunday, Dec. 19th, 2021, St. Nicholas is visiting the St. Peter sbur g community following
second liturgy. 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.
A Christmas Choral Concert & Tree Lighting: Featur ing Nor th Por t High School Women’s Choir & Concer t Choir
SUNDAY, DECEMBER 12, 12:00 pm in Epiphany of Our Lor d Ukr ainian Chur ch hall 434 90 th Avenue North, St.
Petersburg, Fl . Admission - $10.00 under 12 Free. Light refreshments served. Let’s Celebrate the Season of J oy!
ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР! SAVE THE DATE:

Dec. 18
Movie Show “Amulet of the kingdom” / Показ фільму “Оберіг нації “
Dec. 19
St. Nicholas Day / Свято Миколая
Dec. 24
Vesper s / Sviat Vechir -Christmas Eve Dinner/ Вечірня та Святий Вечір
Dec. 26
Choir car oling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда
Jan. 9
Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда
Jan. 15
Malanka-Ukr. New Year’s Eve / Забава - Маланка (Святкування Нового Року)
Feb. 12 Valentines Dance / Забава
Collections: November 21, 2021
1st Liturgy - $393.00 2nd Liturgy - $1,295.00 Candles: - $92.00
AutumnFest: M. Fedorko - $20.00 Diocesan Off. - $97.00
Hall Rental: UNVLA - $100.00 Coffee - $119.00 Raffle Donations: - $40.00
Total: $2,156.00
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

Parish Hall
Parish Hall
Parish Hall
Church
Church
Parish Hall
Parish Hall

TWENTY-SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion (2): When You went down to death, O Life Immor tal, You struck Hades dead with the blazing light of Your divinity. When You raised the dead from the nether world, all the powers of heaven cried
out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You!
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (2): You rose fr om the tomb, O Almighty Savior , and Hades, seeing this wonder , was str icken with fear; and the dead arose. Creation saw and rejoices with You, and Adam exults. And the world, my
Savior, sings Your praises for ever.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (2): The tomb and death could not hold the Mother of God, unceasing in her inter cessions
and an unfailing hope of patronage, for as the Mother of Life she was transferred to life by Him Who had
dwelt in her ever-virgin womb.
Prokimenon:
Prokimenon (2): The Lor d is my str ength and my song of pr aise, and He has become my salvation.
Verse: The Lor d has indeed chastised me, but He has not deliver ed me to death.
Prokimenon (2): The Lor d is my str ength and my song of pr aise, and He has become my salvation.
Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 6,10-17)
Brethren: Draw your strength from the Lord and from his mighty power. Put on the armor of God so that you
may be able to stand firm against the tactics of the devil. For our struggle is not with flesh and blood but with
the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the
heavens. Therefore, put on the armor of God, that you may be able to resist on the evil day and, having done
everything, to hold your ground. So stand fast with your loins girded in truth, clothed with righteousness as a
breastplate, and your feet shod in readiness for the gospel of peace. In all circumstances, hold faith as a shield,
to quench all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit,
which is the word of God.
Alleluia Verses:
Verse (2): The Lor d will hear you in the day of tr ibulation; the name of the God of J acob will shield
you.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (2): Lor d, gr ant victor y to the king, and hear us in the day that we shall call upon You.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Lk 13,10-17)
At that time, Jesus was teaching in the synagogue on the sabbath. And a woman was there who for eighteen
years had been crippled by a spirit; she was bent over, completely incapable of standing erect. When Jesus
saw her, he called to her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.” He laid his hands on her, and
she at once stood up straight and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had
cured on the sabbath, said to the crowd in reply, “There are six days when work should be done. Come on
those days to be cured, not on the sabbath day.” The Lord said to him in reply, “Hypocrites! Does not each
one of you on the sabbath untie his ox or his ass from the manger and lead it out for watering? This daughter
of Abraham, whom Satan has bound for eighteen years now, ought she not to have been set free on the sabbath day from this bondage?” When he said this, all his adversaries were humiliated; and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him.
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

27-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропар (2): Коли зійшов Ти до смерти, Ж иття безсмертне, тоді ад умертвив Ти сіянням Божества; коли ж і померлих з глибин підземних Ти воскресив, всі сили небесні взивали: Життєдавче, Христе
Боже наш, слава Тобі!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (2): Воскрес Ти з гробу, всесильний Спасе, і ад побачивши чудо, зжахнувся та й мертві
встали; а творіння, бачивши, радіє з Тобою, й Адам веселиться, і світ, Спасе мій, повсякчас Тебе оспівує.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (2): У молитвах невсипущу Богородицю, і в заступництві несхитне уповання не
втримали в собі гріб і смерть; бо як Матір Життя покликав до життя Той, Хто в лоно вселився повсякчас дівственне.
Прокімен:
Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті.
Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.
Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 6,10-17)
Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли
дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи
все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати євангелію миру. А над усе візьміть щит віри,
яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний,
тобто слово Боже.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (2): Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім'я Б ога Якова.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (2): Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати до Тебе.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія: (Лк 13,10-17)
Того часу, Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав, промовивши до неї: “Жінко, ти звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї руки й вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: “Шість день, коли маєте працювати; тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а
не в день суботній.” Господь у відповідь сказав до нього: “Лицеміри! Чи кожний з вас не відв’язує свого вола або осла від ясел і не веде його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв’язав ось вісімнадцять років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній?” І як він говорив це, усі противники його засоромились, а ввесь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

