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  TONE 6    ISSUE 37 

.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. 

Sunday before the Exaltation of the Cross  September 13, 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, September 13 — Sunday before the Exaltation of the Cross  

8:30 AM    Health and Blessing for Theresa Galante by Bill & Barbara Wis  (Eng) 

Health and Blessing for Bill & Barbara Wis on the Occasion of their 61 - st 

Wedding Anniversary.  

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

 

MONDAY, September 14   THE UNIVERSAL EXALTATION OF THE PRECIOUS 

AND LIFE-GIVING CROSS / Воздвиження Чесного і Животворного Хреста 
Note: Today is a day of abstinence. We may not eat meat.  
The Cross is decorated and placed on the tetrapod for veneration 

9:00 AM   Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan 
Health and Blessing for Gabriel Quike on his Birthday & Ordin. Ann. by Schell Family 

 

TUESDAY, September 15  
8:30 AM   Health and Birthday Blessing for Irene Popovich & Anatoly by Hope Sanford  

 

WEDNESDAY, September 16 
8:30 AM   † Jurij Karavan by Boszko Family 

 

THURSDAY, September 17 

8:30 AM   † Linda Marable by Stefania Zadojnyj (Roshetsky) 

 

FRIDAY, September 18   

8:30 AM    Health and Blessing for Rivera - Fals by Theresa Galante  

 

SATURDAY, September 19  

8:30 AM    Health and Blessing for President Donald Trump by Bill & Barbara Wis 

 

SUNDAY, September 20 — Sunday after the Exaltation of the Cross  

8:30 AM    † Donald Mikiten by Patricia Chomanczuk (Eng) 

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

            

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 6:11-18  

Gospel: John 3:13-17 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Galatians 6:11-18 

Gospel: John 3:13-17 
 

http://www.epiphanyukrch.com
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ОГОЛОШЕННЯ 

 13- го вересня 2020 
 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі 

на цей рік.  

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
Чим є цiлий свiт у порiвняннi зi 

спокоєм серця!? (св. Франциск Салезій).  

 

 

 

 

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! 

 

ВІТАЄМО!!! 

Сьогодні линуть наші вітання 

прекрасній парі, пану Вільяму і 

пані Барбарі Wis, з нагоди 61-ої 

річниці від їхнього одруження. 

Нехай Господь благословить їх 

прожити в любові і злагоді ще многії і благії 

літа!  
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! 

У вівторок, 15 вересня, святкує День 

Уродин пані Ірина Попович, яка кожного 

дня дякує на щоденній Літургії. Також в  

п’ятницю 18 вересня святкуватиме свої 

уродини монсіньйор Іван Ставінський. 

Вітаємо їх і бажаємо щедрих Божих ласк на 

многії і благії літа! 

 

ДЯКУЄМО нашій парафіянці, пані Ірині 

Караван - рієлтору, яка допомогла нам в підборі 

кандидатів на оренду до наших парафіяльних 

апартментів.  

Нехай Господь благословить! 

Тут є лінк на сторінку пані Ірини:  

https://www.facebook.com/karavan82/https://

ikaravan.bhhsfloridaproperties.com/ 

ВШАНУВАННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 

В понеділок  14-го вересня ми святкуємо 

празник Всесвітнього Воздвиження 

Чесного і Животворящого Хреста 

Господнього. Апостол Павло каже:  «І я не 

можу чим іншим хвалитись, як тільки 

Хрестом Господа нашого Ісуса Христа» (Гал. 

6,14)”.  На початку і в кінці кожної Літургії ми 

співаємо гімн Хресту: " Хресту Твоєму 

поклоняємось, Владико, і святеє воскресення 

Твоє оспівуємо і славимо."  Цей гімн 

супроводжується доземним поклоном.  

Заохочуємо всіх парафіян, в силу своїх фізичних 

можливостей, вшанувати Пречистий і 

Животворний Хрест доземним поклоном під час 

співу гімну.   
 

40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ  

Від 23 вересня і до 1 листопада триватиме 

молитовна акція “ 40 ДНІВ ЗА ЖИТТЯ”. Мета 

акції – припинення абортів, дітовбивства в 

утробі матерів. Кожного дня протягом цього 

часу перед пологовими будинками триватиме 

молитовна акція за адресою: All Women’s Health 

Center, Inc. Розміщений за номером 4131 Central 

Avenue, в якій кожна парафія  може взяти 

особисту участь через молитву і піст.  

Наша парафія буде брати участь в молитві в 

ЧЕТВЕР 15 жовтня з 9 години ранку.  

ОГОЛОШЕННЯ В БЮЛЕТЕНІ 

Хочете, щоб про Ваш бізнес чи послуги 

дізналося більше людей?! 

 Подайте свою бізнес картку чи оголошення до 

парафіяльного бюлетеня!  Це добра нагода 

допомоги для Церкви і вашого бізнесу.  Тільки 

у співпраці можна здобути багато!  Якщо Ви 

маєте бажання скористати з нашого бюлетеня 

для успішності вашого бізнесу, просимо 

звертатися до священика за телефоном 727 - 

576 - 1001 або пишіть через парафіяльний 

вебсайт: https://www.epiphanyukrch.com/ 
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ANNOUNCEMENTS  –  September 13, 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.  

VENERATION OF THE HOLY CROSS 

On Monday, September 14th, we will celebrate the 

Feast of the Exaltation of the Precious and Life-

Giving Cross and we will continue venerating the 

cross during the week. At the beginning and at the 

end of all Divine Liturgies we will sing the hymn to 

the cross: “To your cross, O Master, we bow in veneration, 

and we glorify your holy resurrection.” This hymn is accom-

panied by a full prostration to the ground. We ask all pa-

rishioners who are physically capable, to honor the pre-

cious and life-giving cross, by prostrating themselves as we 

sing this hymn. As a sign of respect and veneration, we ap-

proach the tetrapod and honor the cross with a kiss. 

 

CONGRATULATIONS to a wonderful couple, 

Mr. Bill & Mrs. Barbara Wis, who are celebrating 

their 61 - st Wedding Anniversary.  

May God bless them to live in harmony and love for 

many-many years!  
 

HAPPY BIRTHDAY 

Our beloved cantor, Mrs. Irene Popovich will 

celebrate her birthday on Tuesday, September 15. 

Mrs. Irene faithfully comes to serve as our cantor 

at the 8:30 AM Divine Liturgy each day of the 

year. 

We wish her God’s Blessings and sincerely thank 

her for  service to our parish.   

 Mnohaya Lita pani Irene! 

 

THANK YOU to our parishioner, Mrs. Iryna 

Karavan - a realtor who helped us in selecting 

candidates for rent for our parish apartments. 

May the Lord bless! 

Here is a link to Ms. Iryna's page: 

https://www.facebook.com/karavan82/https://

ikaravan.bhhsfloridaproperties.com/ 

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 partici-

pate, please e-mail your name and address to: spiritually-

adoptapriest@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.   

Christians of all denominations 

throughout Tampa Bay are invited to 

take part in the national 40 Days for 

Life effort from September 23 

through November 1. 

In addition to 40 Days of prayer and fasting for an end 

to abortion in America, please consider volunteering to 

pray outside of All Women’s Health Center on Central 

Ave (4131 Central Avenue, St Petersburg) for one or 

more hours during the 40 Days. 

40 Days for Life is a peaceful prayer vigil, not a 

political protest. We need your church to adopt ONE 

day of prayer at the clinic. 

All Christians of all denominations can stand together 

to pray for an end of abortion. Christians right here in 

St Petersburg have participated in 40 Days For Life 

since 2008.  

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  THURSDAY Oct. 15,  2019 from 9:00 AM  

BULLETIN ADVERTISERS 

Do you want to advertise your business or 

services to more people ?! 

This is a unique opportunity to help our Church 

while at the same time benefit your business.  If you 

are interested in such an opportunity or know 

someone who is, please contact the Rectory Office 

at 727 - 576 - 1001 to advertise in the Epiphany Of 

Our Lord Parish Bulletin. 

mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com
mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com
https://stjosaphateparchy.com/
https://stjosaphateparchy.com/


 
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/ 

 

SPECIAL OCCASIONS 

Dear Parishioners, If you would like to be greeted in 

church or in the parish bulletin on your birthday, anni-

versary or other special occasion, please contact the par-

ish office at 727-576-1001. 
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Collections for September 6, 2020: 

 D. Liturgies:                                    $ 908.00  

Candles:                                            $ 28.00 

Building Fund:                                 $ 333.00 

Online donation:                              $ 200.00 

Duplex:                                              $2,470.00 

Total:                                                 $ 3,939.00 

May God bless and reward your generosity 

you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST 

WILL  AND TESTAMENT! 

ЦЕРКОВНІ ПРАЗНИКИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ СВЯТКУВАННЯ 

Синод Єпископів, ідучи назустріч своїм вірним, вирішив: вірні Української Католицької Церкви зобов’язані 
святкувати, крім неділі, нижчезазначені церковні празники та брати участь у Божественній Літургії, вислухати 

проповідь, не виконувати важкої праці.   

Також Церква заохочує вірних до участі в щоденній Літургії. 

Обов’язкові, крім неділі, церковні свята наступні: 

А) Різдво Христове – 25 грудня 

Б) Богоявління Господнє – 6 січня 

В)  Вознесіння Господнє – 25 травня 

Г)  Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня 

Д)  Успіння Пресвятої Діви Марії – 15 серпня 

Е)  Свято Верховних апостолів Петра і Павла – 29 червня 

Синод Єпископів заохочує вірних до участі у богослуженнях під час таких нижчеперелічених та всіх інших 

традиційних свят нашого церковного календаря: 

А)  Обрізання Господа нашого Ісуса Христа – 1 січня 

Б)  Переображення Господнє – 6 серпня 

В)  Воздвиження Чесного Хреста – 14 вересня 

Божественна Літургія – основа й вершина життя християнської спільноти 

Вершиною богослужбового життя Церкви є Божественна Літургія (з грецької літургія – «спільне діло») – служіння 

Бога людям і людей Богові. На Божественній Літургії (або Службі Божій) Бог Отець уводить нас у повноту Свого 

життя, даруючи нам Свого Сина. Син же дарує нам Себе Самого на поживу в трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, 

щоб ми стали з Ним «співтілесні та співкровні»288 й мали участь у Його Божестві. Церква, приймаючи цей дар 

Христовий у Святому Дусі, відповідає Йому приношенням себе самої, щоб Він жив і діяв у ній як у своїм Тілі. Отак 

Христос, Глава Церкви, разом із Церквою, яка є Його Тілом, приносить Отцеві у Святому Дусі хвалу й благодарення 

за здійснене спасіння. 

 

The Divine Liturgy—the Foundation and Summit of the Christian Community’s Life 

The summit of the Church’s liturgical life is the Divine Liturgy (from the Greek leitourgia, meaning a common work). It is 

the service of God to his people and of God’s people to him.  In the Divine Liturgy the Father leads us into the fullness of his 

life by giving us his Son. The Son then gives himself to us as nourishment, in the banquet of the Word, and in the banquet of 

the Body and Blood. He does so in order that we might become one body and blood with him and partake of his Divinity. 

Receiving Christ’s gift in the Holy Spirit, the Church responds to him by offering herself. She does so in order that he might 

live and act in her as in his Body. And so, Christ, the head of the Church, together with the Church, which is his Body, brings 

to the Father in the Holy Spirit praise and thanksgiving for the salvation that has already  been  accomplished.  

https://www.epiphanyukrch.com/


13-го вересня 2020     
 Неділя перед Воздвиженням чесного Хреста 

  

Тропар воскресний, Глас 6: Ангельські сили на гробі твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли * і стояла 

Марія у гробі, * шукаючи пречистого тіла твого. * Полонив Ти ада, та не спокусився ним, * зустрів 

єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

  

Тропар передсвяття (г. 4): Животворний хрест твоєї доброти, який ти дарував нам недостойним, 

Господи, приносимо тобі як молитву: Спаси, єдиний Чоловіколюбче, місто і народ свій, що через 

Богородицю молиться до тебе.  

  

Слава, і нині...: Кондак передсвяття (г.8): Сьогодні появилося з надр землі спасенне дерево, 

почесно піднесене в церкві архиєрейськими руками; вселенна поклоняється і з острахом його цілує. 

Ним вирятуй нас, Господи.  

  

Прокімен, глас 6:  Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс.27,9).                                                        

Стих:  До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 27,1).                           

  

Алилуя (тричі): Возніс Я вибраного з людей Моїх, єлеєм святим Моїм помазав його (Пс. 88,20-21). 

Алилуя, т ричі.    

Стих: Бо рука Моя заступить його і рам’я Моє укріпить його (Пс. 88,22).  Алилуя, т ричі.    

                               

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, т ричі.                                                  

 

 

 September 13, 2020 

Sunday Before the Exaltation of The Holy Cross 
    
  
Troparion of Resurrection, Tone 6: Angelic powers were upon Your tomb and the guards 

became like dead men; Mary stood before Your tomb seeking 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! 
    

Glory be, now and for ever…:  Kontakion of Resurrection, Tone 6:  With His life-giving hand 

Christ our God, the Giver of life, raised all the dead from the murky abyss and bestowed resurrection 

upon humanity.  He is for all the Savior, the resurrection and the life, and the God of all. 

 

Prokeimenon of Sunday Before Exaltation, Tone 6:  Save your people, O Lord, and bless Your 

inheritance. (Ps, 27,9) 

Verse:  Unto You I will cry, O Lord my God, lest You turn away from me in silence. (Ps. 27,1) 

  

Alleluia, Alleluia, Alleluia:  I have exalted one chosen from among My people; with My holy oil I 

have anointed him. (Ps. 88,20,21)  Alleluia! (3)   

Verse:  Indeed, My hand shall sustain him, and my arm shall make him strong.  (Ps. 88,22)  Alleluia! 

(3)     

    

Communion Hymn: Praise the Lord from the heavens, praise him in the highest. (Ps. 148,1) 

Alleluia! (3)  






