Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church
Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього
434 90th Avenue North St. Petersburg, FL 33702
http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
October 24, 2021
.DIRECTORY:

Parish Office:
727– 576 - 1001

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:
216-269-6829
Parish Office e-mail:
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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
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Irene Popovich

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

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

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

Confessions:

SUNDAY, October 24 — 22nd Sunday after Pentecost

Confession - 15 minutes
before the Liturgy or by
request

8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan
10:00AM † Semen Zenewycz by Bohdanna Kulba

Baptisms:
Arrangements must be made by
parents through the Rectory
Office to schedule baptisms and
arrange
for
Pre-Baptism
classes. All parents expecting to
baptize their first child are to
attend Pre-Baptism classes.
Weddings:
Arrangements should be made
with a priest through the Rectory
Office at least six months prior
to the desired date. All couples
must attend Pre-Cana classes
which are normally scheduled in
March.
Funerals:
Arrangements are made with the
Rectory Office through the
funeral
director
before
publication in the newspapers.

This Week’s Readings
Epistle: Galatians 6:11-18
Gospel: Luke 16:19-31

Next Week’s Readings:
Epistle: Ephesians 2:4-10
Gospel: Luke 8:26-39
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† Monsignor Feddish by Bocznewycz Family
MONDAY, October 25
8:30 AM † Hanna Kowal by Iryna & Igor Kar awan
TUESDAY, October 26 The Holy and Glorious Great-Martyr Demetrius, from
Whose Tomb Myrrh Streams Forth (285-310)
8:30 AM † Relatives & Friends of the Suzin Family by Yolande Suzin
WEDNESDAY, October 27
8:30 AM † Members of the Bitteto Family by Ther esa Galante
THURSDAY, October 28
8:30 AM Intentions of Marilyn Clarke by Mar ilyn Clar ke
FRIDAY, October 29
No Service
SATURDAY, October 30 Passing into Eternal L ife (1963) of Blessed
Priestmartyr Oleksiy Zarytsky, Pastor of Strutyn near Zolochiv, and Siberia,
Martyr.
No Service
SUNDAY, October 31 — 23rd Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan
10:00AM † Michael, Maria, Michael Kawczak by Roman Bocznewycz
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парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу
щедрість для нашої парафії.

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, щоб подати ім’я вашої дитини і ваш контактний номер телефону. Ми
повідомимо вас про час і місце проведення.
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 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
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.

PARISH COFFEE HOUR!
Help bring JOY and FRIENDSHIP
to your church family by
hosting COFFEE HOUR
after First & Second Divine
Liturgy.
Call rectory if you can HELP! (727)
576-1001

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ!!!
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.

Collections: October 17, 2021
1st Liturgy - $315.00
2nd Liturgy - $1, 383.00
Candles: - $90.00 Diocesan Off.: - $158.00
Total: $1, 946.00
May God bless and reward your generosity you show to Him and
this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

ПАРАФІЯЛЬНА КАВА
PARISH COFFEE
GATHERING TODAY!
Завітайте до парафіяльного залу
сьогодні, 24-го жовтня 2021 року,
на каву, солодке та дружню розмову!
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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.

———————————————————————————————————————————————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, 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.

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.
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

Vestments Donations
Marion Serna
$100.00
May God reward & bless!

СКАРБИНКА МУДРОСТІ

Безнастанна молитва притягає нам помiч Святого Духа
(св. Єфрем )

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.

Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, як це зображено в Діяннях Апостолів,
звертає нашу увагу на прекрасну і глибоку сцену. Побачивши Господа, що сходить
на небо, апостоли не зводять очей з Христа і стоять непорушно. Св. Лука пише:
"І як вони дивилися пильно на небо, коли Він відходив, два мужі стали коло них у
білій одежі, і сказали: «мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей
Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як Його ви бачили від
ходячого на небо." [Дії 1:10-11].
У час П'ятидесятниці, ми отримуємо пригадку про наше покликання іти і проповідувати Добру Новину всім народам. Спочатку апостоли були здивовані або спантеличені, бо побачили, як Воскреслий Господь знову покидає їх. Але наділені силою
Святого Духа, вони вийшли і проголошували Добру Новину з новою силою та
сміливістю.
З ТІНІ ТЕМРЯВИ У СВІТЛО
Протягом останнього року пандемія СОУІСІ-19 тримала нас у кайданах, і ми переживали і жили у тіні темряви. Тривалий час перебування у темряві торкнувся кожного з нас, а також членів наших сімей, громад, Церкви та нації, а також людей у всьому світі. Багато з нас зазнали психічних та духовних страждань.
Однак, наш досвід пандемії також приніс нам світло. Цей досвід дав нам більше розуміння Божої любові до нас.
Нам вдалося глибше збагнути те, що означає пережити темряву смерті Ісуса Христа і як Його життєдайна смерть
є нашим спасінням. Ми також більше зрозуміли те, що Його смерть не є остаточною подією!
Воскреслий Христос закликає нас відчути радість через зустріч з Ним і життя для Бога і ближнього, а не для себе. Ця зустріч із Воскреслим Господом приносить нам радість звільнення від гріхів, які тримають нас у пастці
егоцентризму.
Завдяки зустрічі із Воскреслим Господом, ми відкриваємо самовіддану любов Христа. Незалежно від того, що
відбувається у нашому житті, ми переживаємо духовну радість через Божу любов і життя згідно Божої волі та
завдяки Його жертвенної любові.
————————————————————————————————————–————————————
The Ascension of Our Lord as depicted in the Acts of the Apostles calls to our attention a
beautiful and deeply profound scene. Upon seeing the Lord ascending into the heavens, the
Apostles keep their gaze fixed on Christ and are unmoved. St. Luke writes:
"And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in
white robes, and said, 'Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus,
who was taken from you into heaven, will come again in the same way as you saw him go
into heaven" Acts 1:10-11).
As we in the Church celebrate the season of the Pentecost, we are reminded that we are also
called to go and preach the Good News to all nations. Initially, the apostles were
astonished, or perplexed, because they saw the Risen Lord once again leaving them. But
empowered by the power of the Holy Spirit, they went out and proclaimed the Good News
with a new vigor and with boldness.
FROM THE SHADOW OF DARKNESS INTO LIGHT
Throughout the past year the Covid-19 pandemic kept us in chains, and we experienced and
lived in the shadow of darkness. Our long time in darkness affected each of us, as well as the members of our families,
communities, Church, and nation, and those throughout the world. Many of us struggled mentally and spiritually.
Our experience of the pandemic, however, also brought us light. Our experience has given us a greater understanding of
God's love for us. It has given us a greater understanding of what it means to live through the darkness of the death of
Christ and how His life-giving death is our salvation. It has given us a greater understanding of how His death is not the
final event!
The Risen Christ calls us to experience the joy of encountering Him and living for God and neighbor and not for self.
This encounter with the Risen Lord brings us the joy of being liberated from the sins that trap us in self-centeredness.
Through this encounter with the Risen Lord, we discover the blessing of Christ's self-giving love. No matter what may be
happening in our lives, we can still experience spiritual joy through the love of God and living the way God made us to
live — for this same self-giving love of Our Lord.

TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion (5): Let us the faithful acclaim and wor ship the Wor d, 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 shatter ed its gates. With Your self 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 Lor d! Rejoice, O Rampar t and Pr otection 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 Lor d, will guard us and will keep us fr om this gener ation, and for ever .
Verse: Save me, O Lor d, for ther e is no longer left a just man.
Prokimenon (5): You, O Lor d, will guard us and will keep us fr om this gener ation, 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 appearance in the flesh who are trying to compel you to have yourselves circumcised, only that they may not be persecuted 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 circumcision 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 mer cies, O Lor d, I will sing for ever ; fr om gener ation to gener ation I will announce Your
truth with my mouth.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (5): For You have said: Mer cy shall be built up for ever ; in the heavens Your tr uth shall be pr epar ed.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel: (Lk 16,19-31)
The Lord spoke this parable: “There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have
eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the
poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and
from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.
And he cried out, ‘Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my
tongue, for I am suffering torment in these flames.’ Abraham replied, ‘My child, remember that you received what
was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas
you are tormented. Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who
might wish to go from our side to yours or from your side to ours.’ He said, ‘Then I beg you, father, send him to my
father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.’ But
Abraham replied, ‘They have Moses and the prophets. Let them listen to them.’ He said, ‘Oh no, father Abraham, but
if someone from the dead goes to them, they will repent.’ Then Abraham said, ‘If they will not listen to Moses and
the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.’”
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 16,19-31)
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон, та бенкетував
щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий;
він бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його.
Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і
він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець
пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться
тут, а ти мучишся. А крім того між вами й нами вирита велика пропасть, то ж ті, що хотіли б перейти
звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас переходять. Отче, - сказав багатий, - благаю ж тебе, пошли
його в дім батька мого; я маю п’ять братів, нехай він їм скаже, щоб вони також не прийшли в це місце
муки. Авраам мовив: мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів: ні, отче Аврааме, але
коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають
Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

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)

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

Dec. 5 OR 12

North Port High Concert & Tree Lighting

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. 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

Church

Parish Hall

*Coffee Hour Every Sunday

Parish Hall

*Church Choir Rehearsal Every Sunday after Liturgy

Parish Hall

