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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. 

20th Sunday after Pentecost  October 10, 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, October 10  20th Sunday after Pentecost                                        
8:30 AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng.) 

10:00AM     † Rev. Roman Badiak - 1st Ann. by Irene Badiak (Ukr.)              

                     † Victor Bard - 2nd Ann. by Family 

 

MONDAY, October 11       

8:30 AM    Health and Blessing for Msgr. Rev. John Stevensky by Sonia Storoshenko 
 

TUESDAY, October 12             Clergy Retreat  
No Service   

 

WEDNESDAY, October 13     Clergy Retreat   
No Service   

 

THURSDAY, October 14         Clergy Retreat  
Passing into Eternal Life (1949) Of Blessed Roman Lysko, Pastor of Youth and Martyr 

of L’viv.  

 

FRIDAY, October 15                
 8:30 AM   † Rev. Roman Badiak - 1st Ann.  by Sonia Storoshenko 

 

SATURDAY, October 16 

8:30 AM   † Yurij Karawan by Karawan Family 
 

SUNDAY, October 17 — 21th Sunday after Pentecost  
Sunday of the Seventh Ecumenical Council (787) 
8:30 AM    Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan 

10:00AM    Pontifical Divine Liturgy 

                  † Lusia Arniv by Bohdanna Kulba  

  Scholarship Fundraising Breakfast - 9:30AM 1:00PM at Parish Hall 

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 1:11-19 

Gospel: Luke 7:11-16 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Galatians 2:16-20 

Gospel: Luke 8:5-15 

 

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


 
 
 
 

 

All proceeds benefit children from 
Ukraine through the UNWLA 
Scholarship Program 

Scholarship Fundraising 

Breakfast

Sunday, Oct. 17
9:30 AM – 1:00 PM

Cost  $10*
*Kids under 12 eat free

Enjoy
Homemade Breakfast Casseroles

Assorted Pastries
Fresh Fruit

Coffee

Epiphany of Our Lord Ukrainian 
Catholic Church

434 – 90th Ave. North, St. Petersburg, 
Florida, 33702
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

 

ЗАНОТУЙТЕ!  

В неділю 17-го жовтня з Архипастирським візитом нашу парафію відвідає 

Преосвященний Владика Богдан Данило. Архиєрейська Божественна Літургія в 10 

годині ранку. Після Літургії кожен з Вас зможе особисто поговорити з Владикою 

Богданом в парафіяльному залі під час сніданку. 
 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ  

8-го жовтня 2021р. наша парафіяльна спільнота отримала нового члена. Ivanna Ruth 

Крупка, дочка Wanya Lamar і Христини Louise Крупки, одержала Таїнства Християнського 

Втаємничення (Хрещення, Миропомазання і Пресвяту Євхаристію). Нехай Господь 

благословить новоохрещену на многая літа! 

 

ВІТАЄМО НОВООДРУЖЕНУ ПАРУ 

Вітаємо молодят - Адріяна Романа Крупку та Rachel Nieves Крупку, які прийняли святу 

Тайну Подружжя в нашій церкві в суботу 9-го жовтня 2021 року.  Нехай Господь щедро 
благословить наших молодят на Многії і Благії Літа! 

 

 

НОВІ СОРОЧКИ - ДОЛЬМАТИКИ ДЛЯ ВІВТАРНИХ ДРУЖИНИКІВ 

Отець Богдан  в Україні придбав 6  комплектів сорочок для наших вівтарних 

дружинників. Якщо Ви б хотіли стати жертводавцем в пам’ять дорогої Вам особи, будь 

ласка, звертайтеся до священика.  Ми будемо вдячні за Вашу офіру. 

СВЯЩЕНИЧІ РЕКОЛЕКЦІЇ: Духовенство нашої Єпархії разом з Преосвященним Владикою 

Богданом Данило відбудуть щорічні священичі реколекції в місті Lutz, FL, 11 - 14 жовтня. З огляду 

на це в вівторок, середу і четвер  не буде служитися Божественна Літургія в нашому храмі.  

 

 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. 

 

СВЯТО МИКОЛАЯ - БУДЕМО РАДІ КОЖНОМУ 

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

у грудні! 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. 

ДЯКУЄМО!  

Отець Богдан дякує Катерині Гжановскій та Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому 

прибиранні нашого храму; Юрію та Роману Білокрилим - за кошення трави на церковному 

подвір’ї; Адріяну і Рейчел Крупка, Христині Крупка та її матері - за розкидання молчу, 

прибирання біля парафіяльного залу та церкви, і за миття доріжок. Нехай Господь воздає 

сторицею! 

 



EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 89  October 10, 2021, Page 3 

Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in prayer.  

———————————————————————————————————————————————- 

PLEASE NOTE!  

Next Sunday, October 17, His Excellency, Bishop Bohdan Danylo will be visiting our parish. Pontifical Divine 

Liturgy at 10 o'clock in the morning. After Liturgy, each of you will be able to speak in person with Bishop 

Bohdan in the parish hall during breakfast. 
 

WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED! 

On Friday, October 8, 2021, we received a new member into our Church community. Ivanna Ruth Krupka, infant daughter 

of Wanya Lamar & Kristina Louise Krupka, received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, Chrismation & 

Holy Eucharist).  May God bless and be with Ivanna Ruth to guide and protect her throughout her life. Mnohaya Lita! 

 

CONGRATULATIONS 

Our heartfelt congratulations to  Adrian Roman Krupka & Rachel Nieves Krupka who entered the Holy State of 

Matrimony at our Church on October 9, 2021. May God grant them many happy years together. Mnohaya Lita! 
 

NEW ALTAR SERVER ROBES -  VESTMENTS FOR OUR CHURCH 

When Father Bohdan was in Ukraine, he purchased 6 new sets of altar server vestments. These vestments for use in our 

Church.  If you may be interested in sponsoring a set of vestments in memory of a loved one or for another occasion, 

please contact Father Bohdan.  We will appreciate your donation. 

 

CLERGY RETREAT 

The priests from our eparchy will gather for their annual clergy retreat with Bishop Bohdan Danylo October 11-14, 2021 

in Lutz, FL. We ask all of you to keep our clergy in your prayers as they gather. 

 

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 Cherkas. 

 

St. Nicholas Flyer ask for children  
We would like to invite you to be a part of our St. Nickolas celebration this December! 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! Sincerely, St. Nickolas helpers. Please call: 727 421 0221 Olya; 727 248 7881 Iryna; 

267 231 2002 Khrystyna. 

 

THANK YOU!  Fr. Bohdan would like to express his gratitude to Cathy Chrzanowski and Melinde 

Nene  for all the work they provide for our church. Yurij and Roman Bilokrylyj - for cutting grass on 

parish ground; Adrian, Rachel, Kristina Krupka and their mother - for cleaning and mulching by 

Parish Hall and cleaning driveways to the church and Hall.  "Sanctify those who love the beauty of 

your house."  May God bless! 
 

40 Days for Life St Petersburg 2021  

Please mark your calendar! The Parishioners of Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church have been asked to 

join others to stand, pray, and support the Anti-Abortion cause. We know how important this is and will  participate.  Please join 

us for this very important cause. We will be getting together on  Friday  October 29,  2021 from 9:00 AM . 

 

Celebrate the New Liturgical Year – Spiritually Adopt a Priest. 

Heavenly hosts worship ceaselessly as we mark the beginning of a new liturgical year, September 1st . Join the 

celebration by spiritually adopting a priest. Become a second “soul” to a bishop, priest or seminarian in our eparchy, 

by offering daily prayers, fasting, and other supplications. To participate, please e-mail your name and address to: 

spirituallyadoptapriest@gmail.com. Indicate your preference for an English or Ukrainian prayer card. Or log onto 

https://stjosaphateparchy.com/. Thank you for interceding on behalf of our priests. 



Collections: September 5, 2021 - $ 4,503.00 

September 12, 2021 - $ 790.00 

September 19, 2021 - $ 784.00 

September 26, 2021 - $ 1,336.00 

October 3, 2021 - $ 910.00  

Candles: - $265.00   Mission Fund: - $5.00   

Building Fund - $160.00 

Coffee:  - $53.00      Other donation: - $217.00       
 

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

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

Двадцята неділя 
РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА НАД СЬОГОДНІШНІМ ЄВАНГЕЛІЄМ  

Євангеліє  Лк. 7, 11–16 

 «Юначе, кажу тобі, встань!» 

 Можемо лише собі уявити, яке горе було в цієї жінки! Вона була вдовою, значить, 

вже не мала чоловіка, а тепер втрачає і єдиного сина. Людина в такому стані не ба-

чить жодної радості, не бачить сенсу життя, немовби перед нею все стає темним. 

Саме в цей людський розпач, в смуток і безнадію входить Господь і повертає життя синові цієї жінки. Подібне 

може ставатись і в нашому житті, бо кожен з нас не раз переживає трудні моменти. І тоді Бог також може ввійти 

через нашу віру. 

 Якщо ми довіряємо Богові, що Він може діяти всюди і повсякчас, то маємо пам’ятати, що Бог може принести в 

будь-яку хвилю розпачу Своє світло. Отож дуже важливо у будь-яких ситуаціях, навіть найскладніших, здавало-

ся б, безвихідних, бути свідомими того, що Бог через нашу віру і довіру до Нього може нас і все наколо змінити. 

 Тож вірмо в Бога повсякчас, і Він буде мати можливість діяти в нашому житті та через нас! 

PLEASE HELP! 

 

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.  

Catholic Radio 
Station 



TWENTIETH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 
Troparion (3): Let the heavens be glad, let the ear th rejoice, for  the Lord has done a mighty deed 

with His arm. He trampled death by death; He became the firstborn of the dead; He saved us from the 
abyss of Hades and granted great mercy to the world.  

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

Kontakion (3): You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of 
death. Today Adam exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly 

acclaim the divine might of Your power.  

Now and for ever and ever: Amen.  
Theotokion (3): Today the Virgin stands before us in the church, and together  with the choirs of 

saints invisibly prays to God for us. Angels are worshipping with hierarchs; apostles exult with proph-
ets, for the Mother of God prays in our behalf to the eternal God.  

  

Prokimenon (3): Sing to our  God, sing; sing to our  King, sing.  
Verse: Clap your  hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy.  

Prokimenon (3): Sing to our  God, sing; sing to our  King, sing.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Galatians. (Gal 1,11-19)  

Brethren: I want you to know that the gospel preached by me is not of human origin. For I did not re-
ceive it from a human being, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. For 

you heard of my former way of life in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure 

and tried to destroy it, and progressed in Judaism beyond many of my contemporaries among my race, 
since I was even more a zealot for my ancestral traditions. But when [God], who from my mother's 

womb had set me apart and called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, so that I 
might proclaim him to the Gentiles, I did not immediately consult flesh and blood, nor did I go up to Je-

rusalem to those who were apostles before me, rather, I went into Arabia and then returned to Damas-

cus. Then after three years I went up to Jerusalem to confer with Kephas and remained with him for fif-
teen days. But I did not see any other of the apostles, only James the brother of the Lord.  

Alleluia Verses:  
Verse (3): In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for  ever.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (3): Be a protector  unto me, O God, and a house of refuge to save me.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 7,11-16)  
At that time, Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied 

him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of 

his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he 
was moved with pity for her and said to her, “Do not weep.” He stepped forward and touched the coffin; 

at this the bearers halted, and he said, “Young man, I tell you, arise!” The dead man sat up and began to 
speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, “A 

great prophet has arisen in our midst,” and “God has visited his people.”  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



20-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 
Тропар (3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земляни, бо показав владу рукою 

Своєю Господь. Він смертю смерть подолав, первістком з поміж мертвих став, визволив нас із гли-
бин аду, і подав світові велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий, і нас вивів із брам смерти; нині Адам веселить-
ся і радіє Єва, разом же і пророки з патріярхами безустанно оспівують божественну могутність 

влади Твоєї.  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  
Богородичний (3): Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами святих невидимо за 

нас молиться Богу. Ангели з архиєреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються, бо за 
нас благає Богородиця споконвічного Бога.  

 

Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.  
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости.  

Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.  

 

Апостол: До Галатян послання св. апостола Павла читання. (Гал 1,11-19)  

Браття, звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою; бо ж я її не 
прийняв, ані навчився від людини, лише - через об’явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою по-

ведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її. Я переви-

щував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх 
предків.  

Та коли той, що вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив 
об’явити в мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не ра-

дившись, ані подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а 

потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках, по тому пішов я в Єрусалим відвідати Кифу і 
перебув у нього п’ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (3): На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитись навіки.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  
Стих (3): Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти мене.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Лк 7,11-16)  
Того часу, Ісус пішов у місто, що зветься Наїн, а за ним ішли його учні й сила народу. Коли ж вони 

наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдо-

вою; і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: 
“Не плач.” І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: 

“Юначе, кажу тобі, встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх 
огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк устав між нами,” і: “Бог 

навідався до народу свого.”  

 

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



Yearly Church Calendar Events 2021-2022 

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

 

Dec. 5 OR 12  North Port High Concert & Tree Lighting Parish Hall 

Dec. 24    Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner   Parish Hall 

Dec. 26   Choir caroling (Koliada)    Church 

 

Jan. 9    Choir caroling (Koliada)    Church 

Jan. 8 OR 15  Malanka-Ukr. New Year’s Eve (Tentative) Parish Hall 

 

Feb. 12   Valentines Dance (Tentative)  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 


