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.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. 

22nd Sunday after Pentecost  November 6, 2022 

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. Cantor:   

                   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 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY,  November 6   22nd Sunday after Pentecost  
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng.) 

10:00 AM   † Yurij Boszko & Bohdan Korzeniowski by Boszko Family  (Ukr.)   

                    † Franko Slywka - 1st Ann. by Lena & Andriy Slywka   

                    † Ruzia Parashzak by Lusia Sawa             Panachyda 

 

MONDAY,  November 7 
8:30 AM     † Relatives & Friends of Suzin Family by Suzin Family 

 

TUESDAY,   November 8 Synaxis of the Archangel Michael and the Other 

Bodiless Powers of Heaven.  

8:30 AM    † Renata Olearchuk by Telepko Family 

 

WEDNESDAY,   November 9    

No service 

 

THURSDAY, November 10    
 8:30 AM    Health and Blessing for  Fr.Vincent Huber by Mary Meza 

 

FRIDAY,   November 11    
8:30 AM     Health and Blessing for Chamberlain Family by Andrea 

Chamberlain 

 

SATURDAY,  November 12   Autumn Fest in our Parish 

The Holy Priest-Martyr Josaphat, Archbishop of Polotsk (1623).  

 8:30 AM      Health and Blessing for  Alex & Samanta Ramirez by Mary Meza 

 

SUNDAY,  November 13  23rd Sunday after Pentecost   Autumn Fest in our 

Parish 

8:30 AM     † Ann & Tom Poole by Poole Family (Eng.) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)  

 

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 6:11-18 

Gospel: Luke 8:41-56 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 2:4-10 

Gospel: Luke 10:25-37 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/






We are delighted to announce that the one and only SYZOKRYLI UKRAINIAN DANCE ENSEMBLE from 

New York City will be making their Florida debut performing at our AUTUMNFEST on Nov 12th & 13th!  
 

Ми раді повідомити, що єдиний УКРАЇНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ «СИЗОКРИЛІ» з Нью-

Йорка дебютує у Флориді, виступаючи на нашому ОСІННЬОМУ ФЕСТИВАЛІ 12 та 13 листопада!  
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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.  

 
We are delighted to announce that the one and 

only SYZOKRYLI UKRAINIAN DANCE 

ENSEMBLE from New York City will be making 

their Florida debut performing at our 

AUTUMNFEST on Nov 12th & 13th! 

OUTDOOR CONCERT! Please remember to 

bring LAWN CHAIRS, sunscreen and hats!!  
 

HAPPY BIRTHDAY  Mrs. Orysja Johnson will celebrate Birthday on Saturday, November 12th.  We wish her God’s Blessings 
and a very Happy Birthday. Mnohaya Lita! 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!  Пані Орися Джонсон у суботу 12 листопада святкуватиме свій День Уродин.  З цієї нагоди 

вітаємо паню Орисю, довголітню волонтерку на парафіяльній кухні і бажаємо їй міцного здоров’я і щедрих Божих ласк на 
многії і благії літа! 

THANK YOU! 

Last Saturday was Clean-up Day here at Epiphany parish and also our parishioners piled potatoes and made perogies for our 

AutumnFest. We wish to sincerely thank All parishioners for their volunteer work. May God abundantly bless them for the 

work they do for their parish.  

 

Auction Donations by Parisheners : We will again have our Silent Auction. We sincerely ask for your donations so that we have a 
wide variety of prizes.  Please bring your Auction Donations to the large hall. Write your name on a sheet provided and place it in 

front of your donation. All prizes and gift cards are greatly appreciated.  If you have any addition questions. 

Auction form for Businesses:  As in the past, many of us have asked business for Auction Donations. Please find letters in the 
vestibule that you may take to businesses and ask them for donation. Gift cards are great appreciated.  Please let businesses know 

that their business will be advertised during the AutumnFest and also in our church bulletin. Their Auction Donation is tax 
deductible.  Sweets Table: Please volunteer to make something sweet for the AutumFest. You may bring it on Saturday or Sunday, 

whichever works best for you. Sign up to bring sweets is in the church vestibule. 

 

WAR AND UKRAINE IN THE PICTURES!  

On Sunday, November 20, after the second Liturgy, we will have a video presentation through the eyes of our 

parishioner in the big hall. Mrs. Chrystyna Rakoczy, an optometrist by profession, was in 

Ukraine last summer, treated Ukrainian soldiers and trained Ukrainian ophthalmologists, took 

many photos of the destroyed cities and villages of Ukraine. At my request, he will conduct a 

video presentation of his photos and share his impressions of Ukraine. The duration of the slide 

show is 30 minutes plus time for questions and answers. 

THANK YOU! Catherine Chrzanowski and Melinda Nene for their work in the weekly cleaning of our church.  " 

“Sanctify those who love the beauty of your house".  May the Lord generously bless you!  
 

St. Nicholas ask for children!!! We would like to invite you to be a part of our St. Nickolas celebration, on Sunday, 

December 18! To have an idea of the number of kids who are going to participate – please contact us for details. We promise a 

lot of fun and unforgettable holiday!  Come and enjoy as we celebrate the Feast Day of St. Nicholas.  Sincerely, St. Nickolas 

helpers. Please call: 267 - 231 - 2002 Khrystyna. 

Collections: October 30, 2022  

1st D. Liturgy - $489.50    2nd D. Liturgy - $758.00     

Candles: - $66.00  Coffee - $63.00 A/C - $65.00   

Special Don. - $600.00 Total: $2,041.00      

May God bless and reward your generosity you 

show to Him and this Parish!     

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST 

WILL  AND TESTAMENT! 

During the month of November, we will be commemorating 
those who lost their lives during the Homodomor, the Great 
Famine of 1932-1933 in Ukraine. To commemorate the 
Holodomor, we thought it would be appropriate to collect non-
perishable foods for the hungry.  We will take your donations 
to Catholic Charities at the end of November.  
We are grateful for all we have. Let's help the less fortunate. 
Non-perishables can be dropped off in the box located in the 
church vestibule.  Thank you for lending a helping hand. 

 
TIME CHANGE 

Daylight Savings Time ends on  

Sunday, November 6, 2022. Please re-

member to turn your clocks back one 

hour before going to sleep on Saturday night, 

November 5. 
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 

ДЯКУЄМО! 

Щиро ДЯКУЄМО всім нашим парафіянам, які минулої п’ятниці і 

суботи робили закупи, приготовляли та ліпили вареники, пекли 

завиванці, а також всім, хто підтримав парафіяльну толоку і працював на 

дворі, наводячи порядок на парафіяльній території. Нехай Господь 

благословить Вас! 

 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!  Наступної суботи і неділі 12 і 13 листопада 

в нашій парафії відбудеться 42-й Осінній Фестиваль. Для успішного проведення ми потребуємо 

помочі від волонтерів.  
 

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР!!!  

Ми раді повідомити, що єдиний УКРАЇНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ «СИЗОКРИЛІ» з Нью-Йорка 

дебютує у Флориді, виступаючи на нашому ОСІННЬОМУ ФЕСТИВАЛІ 12 та 13 листопада! Виступ буде на 

дворі. Буде змонтована сцена та піднавіс спеціально для їхнього шоу. З собою візьміть на Фестиваль розкладні 

крісла і гарний настрій! 
 

ГАРБУЗИ: Завдяки Наді Саві, один чоловік на ім’я Hartley привіз з Сарасоти для нашого Осіннього 

Фестивалю багато гарбузів. Вони будуть служити нам,  як гарні декорації до фестивалю, а також їх 

можна буде придбати для свого дому. 

 

КВИТКИ НА ВИГРАШКУ: Ви отримали поштою листи з  10 лотерейними квитками, які будуть розігруватися під час 

фестивалю. Ласкаво просимо виповнити їх і підписані корінці повернути до парафії якнайскоріше. Дякуємо Вам за вашу 

щедрість і розуміння. 

 

ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ при парафії Богоявління. Заняття з дітьми кожної неділі по другій Службі Божій 

в великому залі.  

 

ВІЙНА І УКРАЇНА У СВІТЛИНАХ! В неділю 20 листопада по другій Службі Божій в великому залі будемо мати 

відео презентацію очима нашої парафіянки. Пані Христина Ракоча, за професією 

оптометрист, минулого літа була в Україні, лікувала українських воїнів та навчала 

українських офтальмологів, зробила багато світлин з поруйнованих міст і сіл України. 

На моє прохання проведе відео презентацію своїх світлин та поділиться враженнями 

про Україну. Тривалість слайд - шоу 30 хвилин плюс час на питання і відповіді.  
 

 

89-та РІЧНИЦЯ ГОЛОДОМОРУ 1932 - 33 р. р. В неділю 27 листопада  ми відзначатимемо 89-ту річницю 
Голодомору - геноциду українського народу. З цієї нагоди після Літургії відслужимо поминальну панахиду. 

 

СВЯТО СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОЛАЯ: Запрошуємо Вас, батьків і дітей, стати частиною святкування 

Святого Миколая в нашій парафії в неділю 18 грудня! Телефонуйте:  267 231 2002 Христина. 

КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: В нашій парафії розпочнеться скоро катехизація. Просимо батьків 

реєструвати своїх дітей. Вік дітей – вісім років (2 клас у школі). Просимо звертатися до парафіяльного офісу або 

надсилати Ваші інформації на парафіяльну електрону пошту. Уроки будуть проводитись кожної неділі після другої 

літургії. 

 

ЗБІРКА ПРОДУКТІВ:У листопаді ми будемо вшановувати пам’ять тих, хто загинув під час Гомодомору 
1932-1933 років в Україні. На згадку про Голодомор ми вважали за доцільне зібрати продукти для 

потребуючих. Наприкінці листопада ми передамо ваші пожертви благодійним організаціям католиків. Ми 
вдячні за все, що маємо. Давайте допоможемо менш щасливим. Продукти можна буде залишити в коробці у 

вестибюлі церкви. Дякуємо, що подаєте руку допомоги. 

 
ЗМІНА ЧАСУ  

Нагадуємо про перевід 

годинників на зимовий 

період часу: перевести 

стрілку годинника на одну 

годину назад в ніч з суботи на неділю 

з 5 на 6 листопада. 



ЗДІЙСНИ ДИТЯЧУ МРІЮ! 
Отримали понад 2000 листів до Миколая від дітей сиріт та захисників 

України які загинули, пропали безвісті або у полоні. Хто хоче здійснити 

дитячу мрію, долучайтесь до нашого проекту "ЗДІЙСНИ ДИТЯЧУ 

МРІЮ! :)  

 

Напишіть в коментарях скільки листів можете взяти на себе ваша родина і 

друзі. 1, чи 2-3. В основному лего, розвиваючі ігри, ляльки і машини на 

пультах управління,  дитячі планшети просять молодші, для навчання-

старші діти.  Також цукерки просять, і різні набори для малювання. Є щось 

дороге, є щось простеньке. Дороге можна на багатьох розділити, а можна і 

купити щось простіше, бо ми просили батьків щось до 50 дол.  Є такі листи, 

де батька недавно поховали, і вони в листах до Миколая не просять нічого, 

крім того, щоб татові на небі було добре. А в Україні війна закінчилася. 

Пані Наталя Божко є координатор цього проекту.  

————————————————————————————————- 

JOB OPPORTUNITIES! 

 J & K Electric, a large local St Petersburg electrical contractor in the Tampa Bay 

area is looking for several employees to begin a 4-year electrical apprenticeship 

program which would provide the employee with an Electrical Journeyman li-

cense and a $22 to $26 per hour salary after completing the 4-year program. The 

starting salary is $14 per hour and increases to $15 after 90 days.  

 The program requires that the worker attend electricians’ school twice a week in 

the evenings during the school year (4 Years) which is paid by the company while 

working a normal 8-hour daily shift.  The hourly salary would increase over the 4-

year period depending on the employee’s knowledge to the current Journeyman 

rate upon completion of the course. 

 There are currently 2 Ukrainian workers there, father and son who had immigrat-

ed from Ukraine.  One of these individuals is a crew foreman and has volunteered 

to act as a trainer and translator for the new employees. 

 Completion of the apprenticeship does not require the employee to remain with 

J& K electric.  This license gives the person the right to work for any company as 

a licensed electrician. To schedule an appointment for an application please con-

tact Father Barytskyy 



 Життя і діяльність священномученика Йосафата Кунцевича 

Іван (Йосафат) Кунцевич народився 1580 р. в міщанській родні Гавриїла і Марії, у 

княжому місті Володимирі-Волинському. Він був охрещений у місцевій церкві св. 

Параскевії. Дитинство і молоді роки Іван провів у рідному місті Володимирі-

Волинському. 

В 1596 році, коли Іванові виповнилось 16 років, батьки віддали його на науку й 

практику купецького ремесла до купця Якинта Поповича, у Вільно. Він попри різні 

вмовляння Якинта Поповича, залишає купецьку справу, щоби стати купцем небесних 

чеснот та віддається на службу Богові. 

В 1604 році він вступає до запустілого монастиря Пресвятої Трійці у Вільні. Був 

прийнятий і в ченці пострижений самим Київським митрополитом Іпатієм Потієм і 

приймає чернече ім’я – Йосафат. 

В 1609 році Йосафат Кунцевич був висвячений митрополитом Іпатієм Потієм на священика. Йосафат 

своїми науками, добрими словами, милостинею «притягав» до Київської Унійної Церкви велике число 

людей. Вороги, бачачи великі успіхи святого чоловіка, різними способами намагалися знайти в ньому 

якусь провину чи недолік, а не знайшовши нічого в святому Йосафатові із-за своєї зависті, дали йому 

назву душехват. 

В 1613 році, за наказом митрополити Вельямина Рутського, Йосафат був поставлений на ігумена 

Битенського монастиря. Митрополит Вельямин Рутський в 1615 році призначає на Полоцький 

архиєпископський престіл Йосафата єпископом помічником. В 1618 році після смерті старенького 

архиєпископа Гедеона, Йосафат переймає архиєпископство у свої руки. 

У неділю 12 листопада 1623 він був убитий. Йосафат Кунцевич своєю мученицькою смертю привів до 

з’єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею за життя. Папа Урбан VIII 16 травня 1643 року 

причислює священномученика Йосафата Кунцевича до числа блаженних. У 1644 році 12 листопада у 

Римі відбулося перше святкування празника священномученика Йосафата Кунцевича. 29 червня 1867 

року, папа Пій ІХ урочистою буллою вписав святого священномученика Йосафата Кунцевича до числа 

святих мучеників. 

Молитва до священомученика Йосафата 

Великий мученику Христовий, Йосафате, чудовий взоре християнської досконалості і непереможний 

апостоле з'єднання Церков! Ти з любові до Бога не відказався ні від яких праць і трудів, і навіть радо 

пролляв кров і віддав своє життя. 

Благаємо тебе, святий покровителю й отче, заступайся за нас і випроси нам непохитності у святій 

католицькій вірі й ревності за спасіння наших власних душ, душ наших родин, знайомих і всіх людей. 

Святий сященномученику Йосафате, згадай, що ти брат наш із крові й кості, тому заступайся в Бога за 

народ, з якого ти вийшов. 

Вчини, наш святий покровителю, своїми могутніми молитвами, щоб у всьому українському народі 

настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми одної Христової Церкви та щоб наш народ, 

збагачений дочасним й вічним благословенням, прославляв Бога, який нагородив тебе нев'янучим 

вінком слави у Своєму Небесному Царстві, якому належить слава, честь і поклін. Отцю і Сину і 

Святому Духові, нині і повсяк час, і на віки вічні. 

 

Prayer to St. Josaphat, Bishop and Martyr 

Lord, fill your Church with the Spirit that gave Saint Josaphat courage to lay down his life for his people. 

By his prayers may your Spirit make us strong and willing to offer our lives for our brothers and sisters. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, 

one God, for ever and ever. 

http://theologia.ucu.edu.ua/uk/pokrovyteli/svshchm-josafat-kuncevych/81-zhyttja-i-dijalnist-svjashchennomuchenyka-josafata-kuncevycha


TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST  
 Troparion (5): Let us the faithful acclaim and worship the Word, co-eternal with the Father and the Spirit, and 

born of the Virgin for our salvation. For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to suffer death and to 

raise the dead by His glorious resurrection.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (5): You, my Savior, descended to Hades, and as the Almighty, You shattered its gates. With Yourself 

You, as Creator, raised the dead and shattered the sting of death, and delivered Adam from the curse, O Lover of 

Mankind. And so we cry out: Save us, O Lord.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (5): Rejoice, O Impassable Door of the Lord! Rejoice, O Rampart and Protection of those who have 

recourse to you! Rejoice, O Tranquil Haven and Virgin, who gave birth in the flesh to your Maker and God! Fail 

not to intercede for those who sing and worship the Child you bore.  

Prokimenon (5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for ever.  

Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man.  

Prokimenon (5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for ever.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Galatians. (Gal 6,11-18)  

Brethren: See with what large letters I am writing to you in my own hand! It is those who want to make a good ap-

pearance in the flesh who are trying to compel you to have yourselves circumcised, only that they may not be perse-

cuted for the cross of Christ. Not even those having themselves circumcised observe the law themselves; they only 

want you to be circumcised so that they may boast of your flesh. But may I never boast except in the cross of our 

Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither does circumci-

sion mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow this 

rule and to the Israel of God. From now on, let no one make troubles for me; for I bear the marks of Jesus on my 

body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen.  

Alleluia Verses:  
Verse (5): Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to generation I will announce Your truth 

with my mouth.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (5): For You have said: Mercy shall be built up for ever; in the heavens Your truth shall be prepared.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 8,41-56) TWENTY-FOURTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
At that time, a man named Jairus, an official of the synagogue, came to Jesus. He fell at the feet of Jesus and 

begged him to come to his house, because he had an only daughter, about twelve years old, and she was dying. As 

he went, the crowds almost crushed him. And a woman afflicted with hemorrhages for twelve years, who had spent 

her whole livelihood on doctors and was unable to be cured by anyone, came up behind him and touched the tassel 

on his cloak. Immediately her bleeding stopped. Jesus then asked, “Who touched me?” While all were denying it, 

Peter said, “Master, the crowds are pushing and pressing in upon you.” But Jesus said, “Someone has touched me; 

for I know that power has gone out from me.” When the woman realized that she had not escaped notice, she came 

forward trembling. Falling down before him, she explained in the presence of all the people why she had touched 

him and how she had been healed immediately. He said to her, “Daughter, your faith has saved you; go in peace.”  

While he was still speaking, someone from the synagogue official's house arrived and said, “Your daughter is dead; 

do not trouble the teacher any longer.” On hearing this, Jesus answered him, “Do not be afraid; just have faith and 

she will be saved.” When he arrived at the house he allowed no one to enter with him except Peter and John and 

James, and the child's father and mother. All were weeping and mourning for her, when he said, “Do not weep any 

longer, for she is not dead, but sleeping.” And they ridiculed him, because they knew that she was dead. But he took 

her by the hand and called to her, “Child, arise!” Her breath returned and she immediately arose. He then directed 

that she should be given something to eat. Her parents were astounded, and he instructed them to tell no one what 

had happened.  

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



22-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
Тропар (5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово, що від Діви народилося на спасіння наше, 

прославмо, вірні, і поклонімся, бо Воно благозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і 

воскресити померлих славним воскресінням Своїм.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти, і, як всемогутній, сокрушивши його брами, Ти, Чоловіколюбче, 

як Творець, воскресив з Собою померлих, жало смерти вирвав, й Адама від прокляття визволив. Тому всі до 

Тебе взиваємо: Спаси нас, Господи!  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Богородичний (5): Радуйся, Брамо Господня, непрохідна! Радуйся, Охороно і Покрове тих, що до Тебе 

приходять! Радуйся, тиха Пристане і Вседіво, що Свого Творця і Бога тілом породила! Молись безупинно за 

тих, що прославляють і почитають Народженого від Тебе.  

 

Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.  

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.  

Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.  

 

Апостол: До Галатян послання св. апостола Павла читання. (Гал 6,11-18)  

Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони 

силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не 

додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж, не доведи 

Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп’ятий, а я - 

світові; бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише - нове створіння. На тих, які поступають за цим 

правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого.  

На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса.  

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (5): Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (5): Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 8,41-56) 24-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

Того часу, прийшов чоловік, Яір на ім’я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його 

просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як 

він ішов туди, люди тиснулися до нього.  

Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила на лікарів увесь свій 

прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі й умить стала 

здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто доторкнувся до мене?” А що всі відпекувались, Петро 

мовив: “Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться.” Ісус же сказав: “Хтось доторкнувся до 

мене, бо я чув, як сила вийшла з мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла й, упавши 

йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй 

Ісус: “Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги й 

каже: “Твоя дочка померла, не турбуй більш Учителя.” Ісус, почувши це, озвався до нього: “Не бійся, тільки 

віруй і вона спасеться.” Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою в середину, крім Петра, Івана та 

Якова з батьком та матір’ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: “Не плачте, вона не 

вмерла, вона тільки спить.” І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її руку й голосно 

промовив: “Дівчино, пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і вона миттю стала. Тоді він звелів дати їй їсти. 

Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося.  

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



Epiphany of Our Lord                                                                                                         
Ukrainian Catholic Church                                                                                          

434 -90thAvenue North                                                                                          
St. Petersburg, Florida 33702 

 
Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

(727) 576-1001 

          42st Annual “AutumnFest” 
Saturday and Sunday, November 12th and 13th, 2022 

Dear Sir or Madam,  

We are asking merchants, neighbors, and friends in the Tampa Bay area for their support of our annual 

“AutumnFest” which will be held Saturday, Nov. 12th, and Sunday, Nov. 13th, 2022, on the church grounds,  434 - 

90th Ave. N., St. Petersburg, Florida. Due to the war in Ukraine, this year, twenty percent (20%) of all profits from the 

“AutunmFest” will go directly toward helping Ukraine.  We ask you for support of this very important cause.  

 

Please consider making a donation toward our “Silent Auction”.  Your donation would be a wonderful addition to 

the available prizes.  In return, we will advertise your company and/or organization by listing you as a generous 

sponsor of our “AutumnFest” on placemats and in the church bulletin.  Your donation will also be acknowledged 

when the prizes are awarded.  

The “AutumnFest” is a fundraiser and an educational event. The Ukrainian community is proud to share the many 

aspects of the traditional Ukrainian culture which include arts, crafts, music, song, and dance. Our traditional 

Ukrainian cuisine of varenyky (pierogies), holubtsi (stuffed cabbage), potato pancakes, borsch (beet soup), and 

kapusta (sauerkraut), along with other ethnic treats, will be available for dining in and take out.  

 

Please support us by sending your donation and the completed bottom portion of this letter to the address listed 

above.  All donations are tax deductible. We thank you in advance for your generous support.  

                                                 Sincerely,  

Olya N. Czerkas                                                                     Rev. Bohdan Barytskyy     

Chairperson of the Auction Committee                                 Pastor 

 

* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sponsorship Information Form 

(Please complete and return with your generous donation.) 
 

Your Donation: ______________________________________________________________________ 

            

 Approximate Value: __________________________________________________________________ 
 

Company Name: __________________________________ Contact Person: ______________________ 

 

Address: ________________________________________  Phone: _____________________________ 

 

City/State/Zip Code: _______________________________ E-Mail: ____________________________ 

 



AutumnFest Auction:                 

Your Help is needed. 

Our traditional AutumnFest will be held this year on 

Saturday, Nov. 12th and Sunday, Nov. 13th, 2022.   

With your help, we will have our auction again,  

which is entertaining and a wonderful fundraiser. 

We hope that every family make a thematic basket or 

a donation to our auction.  Examples are as follow:  

 

Italian Meal Basket        Chocolate Basket      Children’s Basket     Your Art          

Christmas Basket         Winn Dixie Basket      Wine Basket          Ukrainian Items 

Car Care Basket         Coffee Basket        Tea Basket         Creative Items                           

Baby Basket                   Beach Basket                 Publix Basket          Unique Gifts 

 

Gift Cards to restaurants, grocery stores, movie theaters, and special events are always 

great. Passes to baseball, football, basketball, hockey games, or golf outings make every 

sports fan happy. Use your imagination. Ask for donations from shops you frequent. We 

need your help and appreciate every donation.   

Remember, all donations are a tax deductible.   

 

If you have questions please  

Contact Olya at (727) 421-0221  

or e-mail her at StPeteUkie@aol.com  

Your help is needed to make this a successful event. 

Thank you in advance.  
 
 
************************************************************************************************************************************************** 

        

Please bring your donations to the small parish hall beginning Sunday, Sept. 25th. 

Please complete the following form and leave it with your donation.  

 

  

I will donate/donated _____________________________________________________      

 

        _____________________________________________to the AutumnFest Auction.  
 

 

Your Name: _____________________________________________________________ 
 

Your Phone Number: ______________________________________________________ 

 

Your E-mail: ____________________________________________________________ 

 

 









Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church 
434 90th Avenue North, St. Petersburg, FL 33702 – (727) 576-1001 

 

                                                                                           

                                                                                                                 October 25, 2022 

 

Dear Friends and Sponsors of the Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Parish 

The Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Parish will hold its 42nd Annual "Ukrainian Autumn Fest" on Satur-

day, November 12th, 2022, from 12 pm to 7 pm, and Sunday, November 13th, 2022, from 1 lam to 5 pm. 

The festival is a major fundraising event for our Parish. We are inviting you to be an active participant in this com-

munity event. 

As a non-profit organization, we depend on the generosity of sponsors to provide a tax-deductible monetary gift.  

All proceeds from the event will help our Parish with current projects. 

We are asking you to become a SPONSOR for this event. This year we're offering different options for your  

sponsorship: 

*Silver Sponsors- $100   *Gold Sponsors - $250   *Platinum Sponsors - $500 

We will include your business card as an advertisement on our festival placemats, on our social media, website, 

church poster and will be announced by our MS's during the concert breaks. 

We kindly ask you to make checks payable to Epiphany of Our Lord UCC if you would like to become one of our 

festival sponsors.  

20% of ALL festival profits will go towards providing humanitarian aid for Ukraine. 

We thank you for your friendship and support of our Parish and look forward to seeing you at our 42nd Annual 

"Ukrainian Autumn Fest". 

With deep appreciation and prayers, Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

_____________________________________________________________________________________________ 

Please submit business card with information below: 

Name of Company: ____________________________________________________________ 

Name: _______________________________________________________________________ 

Address: ______________________________________________________________________ 

Phone: ___________________________________Email: _______________________________ 

www.epiphanyukrch.com   -   bbarytskyy@gmail.com 

http://www.epiphanyukrch.com

