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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. 

24th Sunday after Pentecost  November 7, 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. 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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, November 7 — 24th Sunday after Pentecost  
8:30 AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan 

10:00AM    † Jurij Bozko by Bozko Family 

 

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

Bodiless Powers of Heaven.  

8:30 AM   Health and Blessing for Irena Popovich by Bill & Barbara Wis 
   

TUESDAY, November 9   

 8:30 AM  † Ivan & Hanna Telepko by Irena & Yur ij Telepko  

 

 

WEDNESDAY, November 10      

 8:30 AM  † Ihorchyk Sohnatsky by Igor  & Iryna Karawan   

 

THURSDAY, November 11          

No Service   

 

FRIDAY, November 12  The Holy Priest-Martyr Josaphat, Archbishop of Polotsk (1623).  

8:30 AM    Personal Intentions of Yolande Suzin 

 
SATURDAY, November 13 Our Holy Father John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (407).  
8:30 AM   Health and Blessing for Plishka Family by Hanna Plishka 

 

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. 

Philip’s Fast (Pylypivka) begins / Початок пилипівки 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Ephesians 2:14-22  

Gospel: Luke 8:41-56 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 4:1-6 

Gospel: Luke 10:25-37 

 

 

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  

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


EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 93  November 7, 2021, Page 2 

Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 
 

ДЯКУЄМО! Від імені парафії отець 

Богдан дякує Катерині Гжановскій за її 

працю в щотижневому прибиранні 

нашого храму; Ірині Філінській та 

Соломії Кендзьор за канапки, солодке 

та приготування кави минулої неділі. 

Нехай Господь благословить та воздає 

сторицею! 

 

СХОДИНИ ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ: В неділю 7 листопада після 

другої Служби Божої  дорадчий комітет парафії проведе чергове засідання. Прошу всіх членів комітету 

взяти участь у сходинах. 

 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!  Пані Орися Джонсон у п’ятницю 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! 

 

ПІКНІК ТА ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ 
Лотерейні квитки є у притворі церкви, а також ми вишлемо поштою їх до тих парафіян, які не зможуть 

забрати їх з церкви.  Розіграш буде проводитись в неділю 14 листопада. Просимо повернути корінці квитків 

до 14 листопада. За інформацією стосовно квитків дзвоніть до пані Олі Черкас. 

Якщо ви хочете допомогти з підготовкою до пікніку, а саме столів та крісел, винос їжі з кухні 

та ін. прошу дзвонити до наших координаторів Ірини Караван: 727 248 7881 та Олі Черкас:727 421 

0221.   

 
ПИЛИПІВКА” Прийміть піст , бідні , - він розділить з вами і обитель , і трапезу. Прийміть його , багаті , - він 

вилікує вас від шкоди переїдання. Прийміть його , хворі  - це мати здоров'я. Прийміть його здорові  - це охоронець 
вашої тілесної фортеці. Користь посту відкрита всякому роду  життя , всякому стану тіла. Радісно приймімо 
піст! ”Св. Василій Великий   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. 
Підготовка до  Першого Св. Причастя 

Найближчим часом ми плануємо розпочати катехизацію до першої сповіді і урочистого св. Причастя. 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. Навчання буде проводитись в неділю після другої Літургії. 

СВЯТО МИКОЛАЯ - БУДЕМО РАДІ КОЖНОМУ 

Ми запрошуємо Вас, батьків і дітей, стати частиною святкування Святого Миколая в нашій парафії в 

неділю 19 грудня! Щоб мати уявлення про кількість дітей, які збираються брати участь, будь ласка 

телефонуйте  нам. Обіцяємо багато веселощів та незабутніх вражень! З повагою, Свято -Миколаївські 

помічники. Телефонуйте: 727 421 0221 Оля; 727 248 7881 Ірина; 267 231 2002 Христина. 

ЗБІРКА ПРОДУКТІВ  ЗРОБІМО РІЗДВО СВІТЛІШИМ ДЛЯ ІНШИХ  

Протягом Пилипівки - Різдвяного посту, коли ми готуємося до приходу Христа -  Еммануїла, ми 
маємо добру нагоду вправлятися в такій чесноті як МИЛОСЕРДЯ. Під час посту ми збиратимемо 
продукти, які перед Різдвом передамо до місцевого центру для потребуючих. Ми приймаємо не 
швидкопсувні, консервовані продукти, макарони, цукор, сіль, муку, кетчуп, майонез і так далі. 
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. 

88-та РІЧНИЦЯ ГОЛОДОМОРУ 1932 - 33 р. р. В неділю 21 листопада  ми відзначатимемо 88-ту річницю 
Голодомору - геноциду українського народу. З цієї нагоди після Літургії відслужимо поминальну панахиду. 

 

 
 

 

 

 

 
 

ПАРАФІЯЛЬНА КАВА 

PARISH COFFEE  

GATHERING TODAY! 

Завітайте до парафіяльного залу  

сьогодні, 7-го листопада 2021 року,  

на каву, солодке та дружню  

розмову! 

 
ЗМІНА ЧАСУ  

Нагадуємо про перевід 

годинників на зимовий 

період часу: перевести 

стрілку годинника на од-

ну годину назад в ніч з суботи на 

неділю з 6 на 7 листопада. 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 
THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks Cathy 

Chrzanowski for her work in the weekly cleaning of our church and Irena 

Filinska and Sofia Kendzor for  the preparation coffee sandwiches and 

pastry last Sunday. "Sanctify those who love the beauty of your house."  

May the Lord God bless! 

 

PASTOR’S ADVISORY COUNCIL MEETING (PAC) will take 

place on Sunday, November 7 after second Divine Liturgy.   

 

Soyuz Ukrainok is having their monthly meeting on Sunday, November 7, 2021, following second 

Divine Liturgy. All are welcome. Please join us.  
 

HAPPY BIRTHDAY  Mrs. Orysja Johnson will celebrate Bir thday on Fr iday, November  12th.  We wish her God’s 
Blessings and a very Happy Birthday. Mnohaya Lita! 

 

RAFFLE TICKETS 

Raffle tickets are in the vestibule of the church, and we will send them by mail to those parishioners 

who will not be able to pick them up from the church. The draw will be held on Sunday, November 14. 

Please return the roots of the tickets by November 14. For more information on tickets, please call Olya 

Czerkas.  If you want to help with the preparation meal for a picnic, set up & etc. please call our 

coordinators 727 421 0221 Olya; 727 248 7881 Iryna. 
 

St. Nicholas Flyer ask for children  
We would like to invite you to be a part of our St. Nickolas celebration, on Sunday, December 19! 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: 727 421 0221 Olya; 727 248 7881 Iryna; 267 231 2002 

Khrystyna. 
 

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, penance and fasting as we prepare our families and our hearts to be the dwelling place of our 

Lord. Voluntary fasting from meat products on Wednesdays and Fridays is recommended.    

 

MAKING CHRISTMAS BRIGHTER 

During this Season of Philip’s Fast we are encouraged to practice ALMSGIVING and the spirit of 

CHARITY in preparation for the coming of Christ Emmanuel. We want to give you the opportunity to do 

that here at our parish. This year we are reaching out to the local hunger center by donating non-perishable food and other items. 

PLEASE HELP US with this project by donating items for the hunger center. We are accepting non-perishable food. You can drop 

your donations in the boxes located in the church vestibule or at the rectory office. There is a listing by the boxes with some ideas of items you 

can donate. Let us do something concrete for our neighbors during this Philip’s Fast. Let’s us share our blessings with those in need and 

practice the spirit of charity. Your generosity will certainly make their Christmas brighter and more joyous.                                                                               
Sunday, November 21:  

88 ANNIVERSARY OF THE HOLODOMOR  in 

Ukraine. We will serve panahyda after 10:00 o’clock 

Liturgy.  
                                                                      Raffle tickets SPONSOR 

Collections: October 31, 2021  

1st Liturgy - $594.00    2nd Liturgy - $527.00   

Coffee - $95.00   Candles: - $102.00   

Building Fund - $20.00   Diocesan Off. - $5.00 

     Total: $1, 343.00      
 

May God bless and reward your generosity you show to Him and this 

Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

 
TIME CHANGE 

Daylight Savings Time ends on 

Sunday, November 7, 2021. Please 

remember to turn your clocks back 

one hour before going to sleep on 

Saturday night, November 6. 



РОЛЬ МИРЯН  
У темні дні пандемії багато з нас були позбавлені можливості участі у недільній 
Божественній Літургії та Святих Таїнствах. Тепер, коли ми вийшли з цієї темряви на 
світло, нехай кожен із нас візьме на себе зобов’язання приходити до церкви кож-
ної неділі, сповідаючись із своїх гріхів, приймає Святі Таїнства та повертаючись до 
Господнього дому.  
Участь у Божественній Літургії у неділі та свята та постійна сповідь із гріхів є важли-
вими для здоров’я душі та спасіння.  
Коли ми не можемо особисто брати участь у Божественній Літургії або часто 
сповідатися з гріхів, ми втрачаємо благодать, необхідну для нашого повноцінного 
духовного життя і зростання у вірі.  

 
ЧОМУ НАМ ПОТРІБНО ВИЗНАВАТИ СВОЇ ГРІХИ  

Коли ми не сповідаємося часто, ми опускаємо можливість отримання очищуючої благодаті, яка випли-
ває із Таїнства покаяння, яка готує нас до гідного прийняття Євхаристії та до нашої щоденної битви проти 
спокуси та гріха.  
Св. Павло говорить про вдягання всієї зброї Божої (Еф.6:11). Таємниця Таїнства покаяння є важливою ча-
стиною нашої броні. Без благодаті, яку ми отримуємо під час жалю за свої гріхи та визнання їх перед свя-
щеником, ми не зможемо витривати у битві з критичною зброєю у своїй щоденній боротьбі за витри-
валість і зростання у вірі.  
Наше гідне прийняття Євхаристії є ще важливіше. Коли ми не беремо участі в “найціннішому, 
найсвятішому і найчистішому Тілі і Крові нашого Господа і Бога і Спасителя, Ісуса Христа”, ми не отри-
муємо необхідної нам зброї “для прощення гріхів і життя вічного”.  
————————————————————————————————————————————— 

 
THE ROLE OF THE LAITY  

During the dark days of the pandemic, many of us were deprived of Divine Liturgy on 
Sunday and the Sacraments. Now that we have moved out of this darkness into 
light, let each of us make a new commitment to coming to church on Sunday and 
confessing our sins regularly, to returning to the sacraments, to returning fully to the 
house of the Lord.  
Participating in Divine Liturgy on Sundays and Holy Days, and confessing our sins reg-
ularly, is essential for the health of the soul and for salvation.  
When we cannot participate in Divine Liturgy in person or confess our sins regularly, 
we miss out on the grace we need to fully live and endure in our faith.  

 
WHY WE NEED TO CONFESS OUR SINS  

When we do not confess our sins regularly, we miss out on receiving the cleansing grace of the mystery of 
penance, which prepares us for the worthy reception of the Eucharist and for our daily battle against tempta-
tion and sin.  
St. Paul speaks of putting on the whole armor of God (Ephesians 6:11 RSV-CE). The mystery of penance is an 
essential part of our armor. Without the grace we receive when we are sorry for our sins and confess them to 
a priest, we cannot enter the battle with a critical weapon in our daily struggle to endure and grow in the faith.  
Our worthy reception of the Eucharist is even more important. When we do not partake of “the precious, most 
holy and most pure Body and Blood or our Lord and God and Savior, Jesus Christ,” we do no receive the armor 
we need “for the forgiveness of sins and life everlasting.”  
 



Yearly Church Calendar Events 2021-2022 

(This is a working calendar. Dates are subject to change)  

 

November 14                   Parish Picnic                                         Parish Grounds 

 

November 21                   Commemorate Holodomor                    Church 

 

Dec. 5 OR 12  North Port High Concert & Tree Lighting 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   Sviacene-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)  
 


