
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/ 

  TONE 4    ISSUE 43 

.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 
 
 

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. 

  

 

21th SUNDAY AFTER PENTECOST October 25, 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, October 25 — 21th Sunday  after Pentecost 
8:30 AM     Health and Blessing for ALL Parishioners  (Eng) 

10:00 AM  † Semen Zenewycz by Bohdanna Kulba (Ukr.)   

 

MONDAY, October 26     The Holy and Glorious Great-Martyr Demetrius, from 

Whose Tomb Myrrh Streams Forth (285-310) 
 8:30 AM  Health and Blessing for  Trump & Pence Families by Mary Soltis 
 

 TUESDAY, October 27     

No Service 

 

WEDNESDAY, October 28   

 8:30 AM  † Oleksa Pashkevich by Luba Pashkevich  

6:45 PM Молебен / Moleben to the Mother of God in front of Shrine 

 

THURSDAY, October 29 
8:30 AM   † Joseph Frank by Mykhaylo Golowko 

 

FRIDAY, October 30 Passing into Eternal Life (1963) of Blessed Priestmartyr 

Oleksiy Zarytsky, Pastor of Strutyn near Zolochiv, and Siberia, Martyr. 
8:30 AM   † Suzin Family by Yolande Suzin 

 

SATURDAY, October 31 

8:30 AM   Pro - Life Victory & Election by Marilyn Clarke 
 

SUNDAY, November 1 — 22nd Sunday  after Pentecost 
Passing into Eternal Life of Metropolitan Andrei Sheptytsky, 1944. Passing into Eternal 

Life (1947) of Blessed Theodore Romzha, Bishop of Mukachevo, and Martyr. 

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

10:00 AM  † Stefan & Stefania Kozoris by Bohdanna Kulba (Ukr.)   

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 2:16-20   

Gospel: Luke 16:19-31 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Galatians 6:11-18 

Gospel: Luke 8:26-39 

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


EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 43 

 

 

 

 

 

 

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! 
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ОГОЛОШЕННЯ 

 25- го жовтня 2020 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби 

Божі на цей рік.  

ДЯКУЄМО!  

Сердечно дякуємо 

Михайлу Головко, Ігору 

Ворику і Зеновію 

Ковальському за їхню 

нещодавну працю з 

направи в 

парафіяльному  дуплексі,  проборстві, 

парафіяльних залах, а також в церкві. Дякуємо 

також Ірині Попович та Зоряні Ворик за 

прибирання та стриження кущів біля нашого 

храму. Нехай Господь благословить та воздає 

сторицею за Вашу працю! 

 
ДОПОМОЖІТЬ 

УСПІШНО 

ПІДГОТУВАТИ ПІКНІК 

Сьогодні 25 жовтня ми 

будемо мати каву і 

солодке по другій 

літургії, а також 

сходини парафіян. Будемо говорити про 

парафіяльний пікнік, 15 листопада - хто що має 

робити і принести. Просимо всіх зацікавлених 

парафіян прийти на сходини. З додатковими 

запитаннями прошу звертатись до Богданни 

Кульби. 

 
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ – СЛУГА 

БОЖИЙ І СИН ЛЮБОВІ  

У неділю 1-го листопада ми 

відзначаємо 76 - ту річницю 

блаженного відходу до вічності Слуги 

Божого Митрополита Андрея. 

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ!!! 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК - НЕДІЛЯ, 15 

ЛИСТОПАДА З 11 - 30 РАНКУ ДО 2-30 ПО ОБІДІ. 

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
Будьте взірцем, приймайте щодня св. Причастя, 
працюйте чесно в своєму покликанні i бiльш нiчого  

      (Митрополит Андрей Шептицький).  

МОЛЕБЕН ДО БОГОРОДИЦІ 

В середу 28 жовтня о 6:45 год. вечора 

служитиметься молебен до Богородиці 

перед фігурою.  Після молебня будемо 

молитися на вервичці.  Запрошуємо 

парафіян до участі. 

 

ВЕРВИЧКА 

В неділю перед другою Божественною 

Літургією будемо відмовляти вервичку. 

Молитовні намірення за закінчення 

пандемії, всіх наших хворих парафіян, 

покликання до духовного стану, за опіку 

Божу і мир в Церкві і у всьому світі. Просимо 

парафіян до молитовної єдності.  

 

ЗМІНА ЧАСУ  

Нагадуємо про перевід годинників на 

зимовий період часу: перевести стрілку 

годинника на одну годину назад в ніч з 

суботи на неділю з 31 жовтня на 1 

листопада. 

 

КВИТКИ НА ЛОТЕРЕЮ 

Лотерейні квитки є у притворі 

церкви, також ми вислали поштою до 

парафіян, хто не зміг забрати їх з 

церкви.  

Розіграш буде проводитись під час 

парафіяльного пікніку в неділю 15 листопада. 

Просимо повернути корінці квитків до 8 

листопада. За інформацією стосовно квитків 

дзвоніть до пані Олі Черкас. 
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ANNOUNCEMENTS  –  October 25, 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: October 18, 2020 

 D. Liturgies:                                $ 1,137.00  

Candles:                                        $ 55.00 

In memory of † Fr. Roman:        $ 700.00 

Diocesan offering:                        $ 105.00 

Total:                                             $ 1, 997.00 

 

May God bless and reward your generosity 

you show to Him and this Parish! 

 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR 

LAST WILL  AND TESTAMENT! 

MOLEBEN TO THE THEOTOKOS 

On Wednesday, October 28, we will be having 

a Moleben service in honor of the Mother of 

God, the Ever Virgin Mary, at 6:45PM. After 

the Moleben we will pray the rosary. We in-

vite all parishioners to join us as we gather in 

prayer to honor the Holy Theotokos. 

 

HOLY ROSARY 

We will be praying the Rosary 30 minutes before  

second Divine Liturgy on Sunday. Prayer inten-

tions are for end of coronavirus pandemic, our ill  

parishioners, conversion, vocations to religious 

life, and for protection and peace in the Church and in 

the world. We invite you to spend a few extra minutes 

with the Lord. Come and join us in a prayer. 

THANK YOU! 

Father Bohdan would like to thank Mykhaylo 

Golowko, Ihor Voryk, Zenovij Kovalsky, Irene 

Popovich and Zoryana Voryk for their help in 

church, rectory, duplex, parish hall and grounds. 

Many thanks and may God bless and reward their 

efforts. 
 

TIME CHANGE 
Daylight Savings Time ends on Sunday, 

November 1, 2020. Please remember to turn 

your clocks back one hour before going to 

sleep on Saturday night, October 31st. 

 

ANNIVERSARY OF THE DEATH OF SERVANT 

OF GOD METROPOLITAN 

ANDREW SHEPTYTSKY  

Sunday, November 1st is the 76th 

Anniversary of the death of Servant 

of God Metropolitan Andrew 

Sheptytsky.  

 

LITURGY INTENTIONS 

 Father Bohdan is accepting your intentions for 

this year. 

 

 

 

Donations to our Parish 

In memory of   

† Rev. Fr. Roman Badiak 

Mary Bazylak 

$250.00 

Iryna & Igor Karavan 

$100.00 

Stephanie & James Leddy 

$100.00 

Joshua Metcalf 

$100.00 

Lesia Koropey James 

$100.00 

Daria Markiw 

$50.00 

May God reward & bless! 



EPIPHANY OF OUR LORD UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH  ISSUE 43  October 25, 2020, Page 4 

TWENTY-FIRST SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of the resurrection and 

cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ our God is 

risen, granting to the world great mercy.  

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

Kontakion (4): My Savior and Deliverer from the grave, as God, has raised out of bondage the children of earth 

and shattered the gates of Hades; and as Master, He rose on the third day.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (4): By your birth, O Immaculate One, Joachim and Anna were freed from the reproach of childless-

ness, and Adam and Eve from the corruption of death. And your people, redeemed from the guilt of their sins, cel-

ebrate as they cry out to you: The barren one gives birth to the Mother of God and the nourisher of our life.  

Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.  

Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great.  

Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.  

 

Epistle:  Reading of the Epistle of St. Paul to the Galatians. (Gal 2,16-20)  
Brethren: We know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we 

have believed in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by 

works of the law, no one will be justified. But if, in seeking to be justified in Christ, we ourselves are found to be 

sinners, is Christ then a minister of sin? Of course not! But if I am building up again those things that I tore down, 

then I show myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, that I might live for God. I have 

been crucified with Christ; yet I live, no longer I, but Christ lives in me; insofar as I now live in the flesh, I live by 

faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me.  

Alleluia Verses:  
Verse (4): Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and meekness, and justice.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (4): You have loved justice and hated iniquity.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Lk 16,19-31)  

TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST  
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 glad-

ly 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 pre-

vent 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.  
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21-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду звільнившись, 

Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, що дає світові велику 

милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (4): Спас і мій визволитель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів і розбив брами адові та 

воскрес на третій день, як Владика.  

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

Богородичний (4): Йоаким і Анна народженням Твоїм, Пречиста, з неслави бездітности, Адам же і Єва від 

тління смерти визволилися. Звільнений від вини за гріхи, Твій народ святкує, взиваючи: Неплідна 

народжує Богородицю і кормительку Життя нашого.  

 

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

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

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

 

Апостол:  До Галатян послання св. апостола Павла читання.  (Гал 2,16-20)  
Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й 

увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Коли ж, шукаючи 

оправдання у Христі виявилося, що й ми самі грішники - то невже Христос - служитель гріхів? Жадним 

робом! Бо коли я знову відбудовую то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для 

закону вмер, щоб для Бога жити: Я розп’ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу 

я тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й видав себе за мене.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (4): Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і справедливости.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (4): Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Лк 16,19-31)  22-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
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.  



 

 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.  



To the Families of St. Josaphat Eparchy  

 

YOUR FAMILY … THE DOMESTIC CHURCH  
"A Christian Family's home is the place where members of the family 

share with God and among themselves the intimacy of love. The family 

is a community of love, which Saint Paul often calls the Domestic 

Church. (See Rom. 16:5, 1 Cor. 16:19, Col. 4:15). In this community, the 

husband and wife, the parents and children, liturgize: they render worship 

to God by serving one another. It is in the home that a person obtains his 

or her principal spiritual inheritance: knowledge of God, and respect for 

parents, the family hearth, the Church, and the earthly homeland."  

- Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ Our Pascha #654  

 

In an attempt to aid families, as the domestic church, to teach their chil-

dren to pray, the Office of Family and Sanctity of Life of the Eparchy of 

St. Josaphat in Parma, will be providing lessons and lesson plans that 

may be used to assist families over the course of seven months. The les-

sons are offered through the courtesy of God With Us Publications, 

Prayer In Our Life for three levels: Primary (Grades K-1-2), Intermediate 

(Grades 3-4-5), Upper (Grades 6-7-8). Each level will include:  

 

1. What is Prayer  

2. How to Pray: Listening To God  

3. How to Pray: Adoring God  

4. How to Pray: Telling God That We Are Sorry  

5. How to Pray: Telling God: Thank You  

6. How to Pray: Asking God  

7. God Hears Our Prayers  

 

As we begin these series on prayer, we encourage families to create in 

their homes an Icon Corner. (see below a description as well as copies of 

the icons at St. Josaphat Cathedral)  

May God bless you, the domestic church, as you grow in love of God and 

each other.  



The Icon Corner  

The part of the home where icons are placed is called the icon corner. The name in English (as also 

the Ukrainian, pokuttia) derives from the custom of placing the icons in a corner (kut). For Chris-

tians, the corner of a house is a reminder of Jesus Christ, "the cornerstone." Arranging such an icon 

corner in a home truly consecrates a place for God in the life of the family. Customarily there were 

three icons in such a corner: one of Jesus Christ, another of the Mother of God, and a third of St. 

Nicholas. Christ, as the head of the Church Body, is the model for the husband, the head of the fam-

ily. The most holy Mother of God with the Child Jesus is the perfect model for the mother and the 

children. And St. Nicholas is an example of compassion and hospitality.  

In significant moments of family life, the parents bless their children with these icons. Before be-

ginning the school year, or leaving home for the military service, the children are blessed with the 

icon of Christ, and before marriage with the icon of the Mother of God. A family prays together and 

grows together in virtue in the presence of these icons. This corner is also the place for main Chris-

tian books: Holy Scripture, a prayer book, and a catechism.  

 

 

 

 

Покуття  

Місце в помешканні, де розміщують ікони, називається покуттям. Назва «покуття» походить 

зі звичаю розміщати ікони в куті хати. Куток, «ріг» хати в християнському розумінні є 

«наріжником», що означає Ісуса Христа – «наріжний камінь». Облаштування такого 

«покуття» означає, що Бог дійсно займає «місце» в житті сім’ї. Зазвичай ікон було три – Ісуса 

Христа, Пресвятої Богородиці та святого Миколая: Христос – як Глава тіла церкви – є 

взірцем чоловіка – глави сім’ї; Пресвята Богородиця з дитям-Ісусом є досконалим взірцем 

матері та її дітей, а святий Миколай – приклад милосердя та гостинності.  

У значущі хвилини сімейного життя батьки благословляють дітей іконами: іконою Христа – 

перед їхнім відходом на навчання або до війська, іконою Богородиці – перед одруженням. 

Сім’я перед іконами спільно молиться та зростає в благочесті. На покутті зберігаються 

головні християнські книги: Святе Письмо, молитовник і катехизм.  

Office of Family and Sanctity of Life Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, Parma  
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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  


