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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 
 
 

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. 

23nd SUNDAY AFTER PENTECOST November 8, 2020 

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, November 8 — 23nd Sunday  after Pentecost                              

Synaxis of the Archangel Michael and the Other Bodiless Powers of Heaven. 

8:30 AM     † Suzin Family by Yolande Suzin (Eng) 

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

 

MONDAY, November 9  

No service   

 

TUESDAY, November 10    
8:30 AM  † Thomas Poole by Anne Poole and Family 

 

WEDNESDAY, November 11  

 8:30 AM  Health and Blessing for  Solomiya and Yurij by Iryna Shtynda 

 

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

8:30 AM   † Renata Olearchuk by Irene & George Telepko 

 

FRIDAY, November 13 Our Holy Father John Chrysostom, Archbishop of Constantinople(407) 

8:30 AM   Health and Blessing for  Jim & Susan Delp by Cathy Chrzanowski 

 

SATURDAY, November 14    The Holy and All-Praiseworthy Apostle Philip. 
8:30 AM   Health and Blessing for Cindy Jachero by Marilyn Clarke 
 

SUNDAY, November 15 — 24th Sunday  after Pentecost                               

8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners  (Eng) 

10:00 AM  Health and Blessing for all volunteers who worked hard for 40      

years during Parish Autumn Festivals by Fr. Bohdan (Ukr.)  

Health and Birthday Blessing for Mykhaylo Golowko by Voryk Family 
  Note: Philip’s Fast (Pylypivka), the pre-Christmas fast which begins today – the day after 
the feast of St. Philip – is a 40 days period of spiritual preparation for the celebration of the 
Nativity/Theophany cycle of the church year. It was once a period of strict fasting, which 
has now been abrogated in favor of voluntary fasting and works of penance. 

This Week’s Readings 

Epistle: Ephesians  2:4-10 
Gospel: Luke 8:41-56 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Ephesians 2:14-22 
Gospel: Luke 10:25-37 

 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму 

Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить 

Вас за Вашу щедрість для Вашої парафії. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

 November 8, 2020, Page 2 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 8- го листопада 2020 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби 

Божі.  

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ!!! 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК - НЕДІЛЯ,  

15 ЛИСТОПАДА З 11 - 30 РАНКУ ДО 2-30 ПО ОБІДІ. 
ДОПОМОЖІТЬ УСПІШНО ПІДГОТУВАТИ ПІКНІК 

ПРОСИМО З СОБОЮ ПРИНЕСТИ ВАШІ УЛЮБЛЕНІ 

СТРАВИ І ПОДІЛИТИСЬ З ІНШИМИ 

Потрібна жінка по догляду за двома дітьми шкільного віку 

в Тампі. Забирати зі школи в 2 –й год. пополудні і до 8 

вечора бути з ними.  

Для більшої інформації телефонуйте Стефанії: 201 - 893 - 

3080 

ПРОБА ХОРУ 

Кожної неділі проба хору в 9 годині ранку в 

парафіяльному залі. Дякуємо Надії Саві - 

диригенту парафіяльного хору та всім 

нашим хористам за  працю та старання. 

Нехай Господь благословить!  

Якщо ви маєте талант до співу і бажаєте прославляти Бога 

через церковний спів під час Літургії, просимо звертатись 

до Наді Сави та долучатись.  

“ Хто співає, той молиться двічі”. 

 
КВИТКИ НА ЛОТЕРЕЮ 

Просимо повернути корінці квитків до 8 листопада. 

За інформацією стосовно квитків дзвоніть до Олі 

Черкас. Розіграш буде проводитись під час 

парафіяльного пікніку в неділю 15 листопада.  

 

 

Молитва до священномученика 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 

священномученику 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 повсякчас, 

і на віки вічні. 

 

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 

 

Розпочинаємо Різдвяний піст - Пилипівку, 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПАРАФІЯЛЬНА КАВА 
PARISH COFFEE  

GATHERING TODAY! 

November 8, 2020 

Запрошуємо Вас на каву, солодке та 

дружню розмову до парафіяльного 

залу! 
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ANNOUNCEMENTS  –  November 8, 2020 

Welcome all parishioners and visitors to  our Parish.  

May our Lord God bless you for your generosity to 

our Church and remember that God will reward you.  

Collections: November 1, 2020 

1 D. Liturgy:                               $ 560.00  

2D. Liturgy:                                $ 561.00                              

Private donation:                        $ 200.00 

Candles:                                       $ 77.00 

In memory of † Fr. Roman:       $ 1200.00 

Mission:                                        $ 8.00 

A/C & Diocesan offering:           $ 10.00                                           

Building Fund:                            $ 407.00 

Duplex Rent - 1 unit:                  $ 950.00 

Total:                                            $ 3, 973.00 

May God bless and reward your generosity you 

show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST 

WILL  AND TESTAMENT! 

D u ri ng  th e  mont h 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. 
 

 
LITURGY INTENTIONS 

 Father Bohdan is accepting your intentions for this year. 

 

 

 
Donations to our Parish 

Private  

$200.00 

______ 

In memory of   

† Rev. Fr. Roman Badiak 

Irene Badiak 

$1000.00 

Most Rev. Bishop Bohdan Danylo 

$100.00 

Lyktey 

$100.00  

May God reward & bless! 

 
ONLINE DONATIONS 

Dear parishioners and guests, if anyone 

would like to make a donation to the parish, 

it is possible to do so through our website. 

There is a “Donate” button on our parish website home  

page:https://www.epiphanyukrch.com/ 

 

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. 

——————————————————————- 

Українська Церква за свою понад тисячолітню 

історію уславилася сонмом святих. За словами 

Патріарха Йосифа, «свідчення віри Української 

Церкви у Христа і Його Єдину, Святу, Соборну й 

Апостольську Церкву було підтверджене кривавою 

печаттю безстрашного ісповідництва, терпіння, 

мучеництва і горами наших жертв». Воістину, 

«кров мучеників», відомих і невідомих, ставала 

«насінням Церкви».Серед мучеників нашої Церкви 

особливе місце посідає священномученик Йосафат, 

архиєпископ Полоцький, який постраждав за 

єдність Христової Церкви в добу Берестейського 

єднання. Його постать – приклад жертви 

примирення, страстотерпця, бо, подібно до святих 

Бориса і Гліба, волів радше віддати власне життя, 

аніж допустити пролиття братньої крові.  

https://www.epiphanyukrch.com/


EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 45  November 8, 2020, Page 5 

TWENTY-THIRD SUNDAY AFTER PENTECOST  
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL AND ALL THE HEAVENLY ANGELS  

Troparion (6): Angelic powers were upon Your tomb and the guards became like dead men; Mary stood before Your tomb seek-

ing Your most pure body. You captured Hades without being overcome by it. You met the Virgin and granted life. O Lord risen 

from the dead, glory be to You!  
Troparion (4): O Leaders of the heavenly armies, although we are always unworthy we beseech you that with your prayers you 

may encircle us with protection of the wings of your angelic glory. Watch over us as we bow low and earnestly cry out to you: 

Deliver us from trouble, O Princes of the heavenly armies.  
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (2): O Leaders of the armies of God, and servants to the Divine Glory, guardians of men and leaders of the angels, 

intercede for us in all our needs, and obtain for us abundant mercy; for you are the leaders of the heavenly hosts.  
Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (6): With His life-giving hand, Christ our God, the Giver of life, raised all the dead from the murky abyss and be-

stowed resurrection upon humanity. He is for all, the Savior, the Resurrection and the Life, and the God of all.  

Prokimenon (6): Save, Your people, O Lord, and bless Your inheritance.  
Verse: Unto You I will cry, O Lord, my God, lest You turn from me in silence.  

Prokimenon (4): You made the winds Your messengers, and flaming fire Your ministers.  

Verse: Bless the Lord, O my soul! Lord God, how great You are!  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians. (Eph 2,4-10)  

Brethren: God who is rich in mercy, because of the great love he had for us, even when we were dead in our transgressions, 
brought us to life with Christ (by grace you have been saved), raised us up with him, and seated us with him in the heavens in 

Christ Jesus, that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus. For 

by grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of God; it is not from works, so no one may 

boast. For we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works that God has prepared in advance, that we should live 
in them.  

Alleluia Verses:  
Verse (6): He who lives in the aid of the Most High, shall dwell under the protection of the God of heaven.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (6): He says to the Lord: You are my protector and my refuge, my God; in Whom I hope.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Praise the Lord, all His angels, praise Him, all His hosts.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: He commanded and they were made; He established them forever.  

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 es-

caped 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 ridi-

culed 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 in-

structed them to tell no one what had happened.  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
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 23-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ  

Тропар (6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і сторожі омертвіли; Марія ж стояла при гробі, шукаючи пречистого тіла 

Твого. Полонив Ти ад і непереможений від нього, зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий з мертвих, Господи, слава 

Тобі!  
Тропар (4): Небесних воїнств Архистратиги! Молимо вас завжди ми, недостойні, щоб вашими молитвами ви захистили 

нас покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що прибігаємо і щиро кличемо: Від бід визвольте нас, як 

чиноначальники небесних сил!  
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (2): Архистратиги Божі, служителі божественної слави, ангелів начальники і людей наставники! Корисного нам 

просіте і великої милости, як безтілесних архистратиги.  
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (6): Животворною рукою Життєдавець, Христос Бог, воскресив з темних безодень всіх померлих і подав 

воскресіння людському родові: Він бо всіх Спаситель, воскресіння, життя і Бог усіх.  

Прокімен (6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.  
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь мовчки від мене.  

Прокімен (4): Ти твориш духів ангелами Своїми, і слугами Своїми полум’я вогненне.  

Стих: Благослови, душе моя Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий.  

 

Апостол: До Ефесян послання св. апостола Павла читання. (Еф 2,4-10)  

Браття, Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любови, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас 
разом із Христом - благодаттю ви спасені! І разом з ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у Христі Ісусі; щоб у 

наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви 

спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми його 

створіння, створені у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий. Воно не від діл, 
щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був 

приготував, щоб ми їх чинили.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (6): Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога небесного оселиться.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (6): Скажи до Господа: Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій, на котрого я надіюся.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  
Стих: Хваліте Господа всі ангели Його, хваліте Його всі сили Його.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Бо Він сказав, і сталося; Він повелів, і створилося.  
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.  
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15 жовтня 2020 року  

Дорогі Парафіяни,  

Слава Ісусу Христу!  

Цього року наша парафія Богоявління ГНІХ святкуватиме 40 - літній ювілей осіннього 

парафіяльного фестивалю, який був започаткований старанням громади в 1980 році.  

Минулорічний осінній фестиваль, завдяки праці наших парафіян, був надзвичайно успішним - з 

смачною кухнею та чудовою програмою.  

Цього року через пандемію коронавірусу ми змушені відмінити фестиваль, який завжди припадав на 

половину листопада.  

З огляду на ці обставини ми плануємо мати 15 листопада 2020 року подячну Літургію за всіх 

парафіян – волонтерів, а також жертводавців – спонсорів, які протягом 40 років працювали 

для добра парафії, а після Служби Божої організуємо парафіяльний пікнік, на який всі Ви є 

запрошені.  

Невід’ємною частиною фестивалю був розіграш лотереї, який ми будемо мати знову - з розіграшем 

під час пікніка – 15 листопада. Прошу Вас, підтримайте лотерею! Купіть квитки і допоможіть їх 

розповсюдити поміж вашими сусідами і знайомими! Цим листом ви одержали два (2) буклети 

лотерейних квитків. Один буклет коштує $10 чи $1 за один квиток.  

Заповніть кожен корінець квитка інформацією (фамілія і телефонний номер). Одну половину 

залишіть собі, а іншу разом з грошима Ви можете надіслати поштою або кинути на тацу в неділю, 

чи принести до парафіяльного офісу. Всі корінці квитків, а також не продані квитки просимо 

повернути до 8-го листопада 2020 року.  

Користуючись цією нагодою, ДЯКУЮ ВАМ за багатолітню, молитовну і фінансову підтримку 

парафії. Нехай Всемилостивий Господь щедро благословить Вас і Ваші родини.  

З молитвою у Христі,  

Отець Богдан Барицький  

Адміністратор парафії Богоявління ГНІХ  
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October 15, 2020  

Dear Parishioners,  

Glory to Jesus Christ!  

This year, our parish of the Epiphany of our Lord will celebrate the 40th anniversary of the Autumn 

Parish Festival, which was initiated by the community in 1980.  

Last year's Autumn Festival, thanks to the work of our parishioners, was extremely successful - with delcious 

food and a wonderful program.  

This year, due to the coronavirus pandemic, we must cancel the festival, which always took place in mid-

November.  

Given these circumstances, we plan to have a Liturgy of Thanksgiving on November 15, 2020 for all 

parishioners - volunteers as well as donors - sponsors who have worked for 40 years for the good of the 

parish, and after the Divine Liturgy we will have a parish picnic to which you are all invited.  

An integral part of the festival was the raffle, which we will have again during the picnic on November 15. 

Please, support the raffle by buying tickets and helping distribute them among your neighbors and 

friends! With this letter you should have received two (2) raffle ticket booklets. One booklet cost $10 or $1 

for one ticket.  

Fill each stubs of the ticket with the proper information (last name and phone number). Keep one half for 

yourself, and the other half, along with the money, you can send by mail, give with Sunday collections, or 

bring to the parish office. All stubs of tickets, as well as unsold tickets, please return by November 8, 

2020.  

Taking this opportunity, I want to say THANK YOU for the many years of prayerful and financial 

support of the parish. May the Merciful Lord generously bless you and your families.  

 

With prayer in Christ,  

Fr. Bohdan Barytskyy  

Administrator of the Epiphany of our Lord UCC  



 

 Запрошуємо Вас взяти участь у віртуальній добродійній події на 

підтримку Українського Католицького Університету, яка відбудеться на 

он-лайн платформі Zoom в неділю, 8 листопада 2020 року, о 1 годині дня.  

У програмі: надихаюча промова Митрополита Бориса Ґудзяка, 

захоплюючий музичний виступ, відео-звіт про досягнення Університету, 

спілкування в дружньому колі приятелів УКУ і УКОФ та інші 

‘родзинки’. Обіцяємо приємну, захоплюючу і теплу зустріч для усіх 

учасників!  

Щоб взяти участь, повідомте УКОФ про Вашу електронну адресу, 

надіславши повідомлення до ucef@ucef.org. Посилання для участі у події 

прийде на Вашу електронну адресу.  

 

Please join the Ukrainian Catholic Education Foundation and the Ukrainian 

Catholic University (Lviv, Ukraine) for our Virtual Fundraiser to support 

UCU (join via ZOOM) on Sunday, November 8, 2020 at 1:00 p.m. CT;  

2:00 p.m. ET. Inspiring speakers (Metropolitan Archbishop Borys Gudziak), 

lovely music, great entertainment, a virtual update about UCU and more. We 

promise an afternoon that will be enjoyed by all.  

To participate, register your email address with UCEF: ucef@ucef.org Once 

registered, we’ll provide the link.  



Holodomor: A Remembrance 

 

A Virtual Visual Art Presentation 

In Commemoration of the 87th Anniversary 

 of the Holodomor Genocide in Ukraine 

 

Featuring Artworks by Lydia Bodnar-Balahutrak of Houston, Texas 

 

November 2020 

 

The virtual exhibition Holodomor: A Remembrance commemorates the 87-year anniversary 

of  

the Holodomor Famine-Genocide, which occurred in Ukraine in 1932-33. It is a visual arts 

presentation featuring the works of Ukrainian-American artist Lydia Bodnar-Balahutrak.  

 

In 1991, the artist traveled to Ukraine for the first time. She states: “My eyes and soul were 

opened to a land that was beautiful but ravaged by the Soviet regime. The people were long-

suffering yet hopeful – the culture was rich but sabotaged. Years of Soviet oppression had left 

their mark and were visible everywhere. Mass graves were being uncovered, revealing horrific 

historical events long denied by the Soviet government.”  

 

This new knowledge of so many innocent victims did not pull her down into despair but rather 

created an urgent need to tell their stories – which was also her story.  

 

Developed by Roksolana Karmazyn (Dallas), Chrystia Bryndzia (Houston), Ksenia Rychtycka 

(Detroit), Anizia Karmazyn (Pittsburgh), and Olya Czerkas (St. Petersburg), the virtual exhibi-

tion team worked in collaboration with the artist, who graciously provided the 26 works of 

mixed-media art presented in the exhibition.  

 

The visual arts afford a powerful and palpable lens through which to experience history and the 

human experience. The artworks featured in the exhibition are striking, compelling and filled 

with an anguish.   

 

“We must look in order to honor the victims and to acknowledge the past so that we can move 

on,” the artist maintains. 

 

Lydia Bodnar-Balahutrak is on the Studio School Faculty of the Glassell School of Art at the 

Museum of Fine Arts, Houston. Her works can be found in museums and private collections in 

the USA and Europe.  

 

The exhibition is being hosted virtually throughout Texas and beyond during November 2020, 

the month designated to commemorate the Famine-Genocide. Holodomor means murder by 

starvation and is the word used to describe the horror inflicted by Stalin and his government 

officials on men, women and children in a deliberate political policy of extermination by starva-

tion. The 1932-33 Holodomor claimed millions of lives in Ukraine.   
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