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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 
 
 

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 after the Exaltation of the Cross  September 20, 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 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.)              

 

MONDAY, September 21  The Leave-taking of the Feast of the Exaltation of the Cross 

 8:30 AM   † John Wishinski by Bill & Barbara Wis 
 

TUESDAY, September 22  

 No Service 

 

WEDNESDAY, September 23The Conception of the Honorable and Glorious Prophet, 

Forerunner and Baptist John.  

8:30 AM  † Thomas Poole by Ann Poole & Family  

 

THURSDAY, September 24 

8:30 AM   † Roman Topolnytsky - 1st Ann. by Fr. Bohdan & Family  

 

FRIDAY, September 25   

8:30 AM   † Prof. Markian & Osypa Hrabowensky by Irene & George Telepko  

 

SATURDAY, September 26 The Passing of the Holy Apostle and Evangelist John the 

Theologian.  

8:30 AM   † Stefan Czerkas - 40 Birthday Ann. by parents John & Olya Czerkas 

 

SUNDAY, September 27 — 17th Sunday after Pentecost  

8:30 AM  Health and Blessing for Fr. Emmanue Ndechihiro - by Shell Family (Eng) 

10:00 AM  Health and Blessing for ALL Parishioners & speedy recovery for 

Fr. Roman Badiak by Fr. Bohdan  (Ukr.)              

            

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 6:11-18 

Gospel: John 3:13-17 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Corinthians 6:16-7:1 

Gospel: Luke 5:1-11 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 September 20, 2020, 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 20- го вересня 2020 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі 

на цей рік.  

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.  

ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ! 

ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ ЗА НАШИХ 

ДУХОВНИХ ВОЇНІВ 

Христос приніс своє життя в жертву за нас, 

священики приносять жертву Богові за паству. 

Закликаємо вас приєднатися до зростаючої 

кількості парафіян, які щоденно офірують 

молитви і жертви за священиків.  

Ви маєте нагоду виконати важливу роль в 

підтримці священиків, які знаходяться на 

передньому краї духовної боротьби за спасіння 

душ.  Відправте запит з вашим ім'ям, електронну і 

поштову адресу до: spiritually-

adoptapriest@gmail.com, щоб одержати молитовну 

картку, вказавши, якою мовою ви бажаєте 

молитися.  Вам буде надіслано ім'я священика, 

єпископа чи семінариста, за кого молитися.   

Через наші молитви будемо просити ласки і 

заступництва для нашого духовенства. Не 

відкладайте це на завтра, зробіть рішення 

сьогодні. 

ДЯКУЮ! 

Сердечно дякую Надії Саві, Ірині 

Караван, Оксані Джонсон, Ірині 

Попович, Богданні Кульбі, Люсі та 

Богдану Саві та всім парафіянам, які 

пам’ятали про мене в мій день 

народження у вітаннях, дарунках  та організації 

кави. Нехай Господь Вас щедро благословить! 

THANK YOU! 

My heartfelt thanks to Nadia Sawa, Iryna Karavan, 

Oksana Johnson, Irene Popovych, Bohdanna 

Kulba, Lucy and Bohdan Sawa and all the 

parishioners, who remembered me on my special 

day in the great birthday wishes, gifts and coffee. 

May the Lord bless all of you generously! 

 

Якщо ви надумали купляти чи продавати хату тоді 

вам сюди: тут є лінк до рієлтора - Ірини. 

If you have decided to buy or sell a house then here 

you are: link to a realtor - Iryna. 

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

ikaravan.bhhsfloridaproperties.com/ 

МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І 

НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND   

PARISHIONERS WHO ARE ILL OR RECOVERING 

Просимо подавати імена своїх рідних або знайомих, 

котрі перебувають у стані хвороби та потребують 

нашої молитовної допомоги щодо швидкого 

одужання.  

Please remember in your prayers all the sick and 

hospitalized members from our parish: 

 Fr. Roman Badiak, Mary Elizabeth, Paul Matviuw. 

Please notify your priest if some member of your family 

is hospitalized or would like to receive the sacraments at 

home. May God bless and restore their health. 

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 
Бог робить подiбно як лiкар: якщо палить i карає 

наше тiло, то тiльки з любові (св. Августин). 
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ANNOUNCEMENTS  –  September 20, 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.  

HAPPY BIRTHDAY 

Our parishioner, Mr. James Leddy will cel-

ebrate his birthday on Saturday, Septem-

ber 26.  

 May the Lord God shower his blessings 

upon Mr. Leddy and grant him health, 

peace, happiness, and many years. Mnohaya Lita!!! 

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  

Sunday after the Exaltation of the Holy Cross 

Galatians 2:16-20; Mark 8:34-9:1 

The first sticheron of the Feast of the Holy Cross tells us, 

“By this Cross …. In his mercy (Christ) clothed us with 

beauty and made us worthy of heaven.” This is confirmed 

in the Hymn of Light from Matins: “The Cross is the 

beauty of the Church.” How can this be? For the Cross is 

ugly torture, and the Prophet Isaiah foretells of the 

Messiah: 

“See, my servant shall prosper, he shall be raised high and 

greatly exalted. Even as many were amazed at him— so 

marred were his features, beyond that of mortals his 

appearance, beyond that of human beings. He had no 

majestic bearing to catch our eye, no beauty to draw us to 

him. He was spurned and avoided by men, a man of 

suffering, knowing pain, like one from whom you turn 

your face, spurned, and we held him in no esteem. (Isaiah 

52:13-14; 53:2-3)” 

One is reminded of St. Paul, “For you know the gracious 

act of our Lord Jesus Christ, that for your sake he became 

poor although he was rich, so that by his poverty you 

might become rich. (2 Corinthians 8:9)”  We might re-

phrase: “In his ugliness, we have all been made beautiful.” 

Where is the beauty of the Cross? It is in the holiness of 

Jesus, who died that the Kingdom of God – life, love, 

mercy, wisdom – might be established in the world. We 

are called to “take up the cross,” which means uniting 

ourselves with Christ in love that the truth and wisdom 

and the glory of God might shine forth. 

Today, therefore, St. Paul writes, “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. 

(Galatians 2:19-20)” 

Meditation by Archpriest David Petras 

mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com
mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com
https://stjosaphateparchy.com/
https://stjosaphateparchy.com/
http://stmichaelukrainian.org/2017/09/16/sunday-after-the-exaltation-of-the-holy-cross/


 
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 13, 2020: 

 D. Liturgies:                                    $ 1,009.00  

Candles:                                            $ 65.00 

Diocesan offering:                            $ 92.00 

Privat donation:                               $200.00 

Online donation:                              $ 100.00 

Duplex:                                              $1,425.00 

Total:                                                 $ 2,891.00 

May God bless and reward your generosity 

you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST 

Блаженніший Святослав: «Віра в Бога – один із видів християнського імунітету проти депресії» 

Коли людина почувається нелюбленою, забутою, покинутою, навіть більше, 

безпорадною і немічною перед викликами, бідами, труднощами, на які натрапляє 

у своєму житті, то вона може бути схильною до депресії. На тлі таких 

переживань, емоцій може розвинутися ця хвороба. 

Так пояснив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав, відповідаючи на запитання про те, чому християни впадають у 

депресію. 

Глава Церкви відзначив, що депресія – певний психічний розлад. «Це хвороба, яка сьогодні, на 

жаль, бичує сучасну людину. Депресія має певні методи лікування, які потрібно використовувати, 

тому що вона може вести до дуже сумних наслідків, навіть до самогубства», – пояснив він. 

Коли ми запитаємо себе, продовжив Блаженніший Святослав, про причини виникнення певних 

депресивних станів, то сучасна медична наука називає їх кілька. І одна з них – певне усвідомлення 

себе, своїх сил, свого місця, себе самого. Коли людина почувається нелюбленою, безпорадною і 

немічною перед викликами й труднощами, то на тлі таких емоцій може розвинутися ця хвороба. 

Проте, на переконання Предстоятеля Церкви, християнська віра дає нам усвідомлення того, що 

Бог нас ніколи не покидає. Він не покидає нас навіть тоді, коли ми тяжко проти Нього грішимо. 

«Коли я усвідомлюю, що Бог мене любить таким, яким я є, що Божа любов сильніша за мою 

здатність грішити чи робити зло, що ця Божа любов мене завжди супроводжує і буде зі мною, то, 

думаю, такого типу основи християнської віри дозволять мені уникнути багатьох причин, які 

можуть вилитися в різні тривожні чи депресивні стани», – вважає Блаженніший Святослав. 

«Можна сказати, що віра в Бога, відчуття Божої любові, присутності біля мене – це один із видів 

християнського імунітету проти таких психічних станів. Хоча, коли вже настала депресія, то 

роздумувати про її причину запізно, а потрібно лікувати цю недугу і усувати причину», – 

підсумував Глава Церкви. 

Департамент інформації Української греко-католицької Церкви 

https://www.epiphanyukrch.com/
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_v%D1%96ra_v_boga__odin_z_vid%D1%96v_hristiyanskogo_%D1%96mun%D1%96tetu_proti_depres%D1%96i_90651.html?fbclid=IwAR0TM7MZsjmceIvjYZKPScxtc0Q3OHD7ElUl-bC-4Go7bv87J9HHyse0baI


20-го вересня 2020 

 Неділя Після Воздвиження Чесного Хреста 
  

 Антифон 1: 

Боже, Боже мій, зваж на мене, чому Ти оставив мене? * Далеко від спасення мого слова гріхопадінь 

моїх (Пс. 21,2). 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Боже мій, закличу вдень і не вислухаєш, * і вночі, і не в безумство  мені (Пс. 21,3). 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

А Ти у святому живеш, * хвало ізраїлева (Пс. 21,4). 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

 

Слава, і нині: Єдинородний Сину… 

 

Aнтифон 3:  

ПрийдіTе, возрадуємося Господеві, * воскликніTь Богу, СпасиTелеві нашому. 

Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 

Ідім перед лицем його з ісповіданням * і псалмами воскликнім йому. 

Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 

Бо Бог – великий Господь * і цар великий по всій землі 

Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 

 

 

Вхідне: ПрийдіTе поклонімся і пипадім до ХрисTа. 

     Спаси нас, Сину Божий, розп`ятий на хресті, співаємо Тобі: Алилуя. 

 

 

Тропар воскресний, глас 7: Знищив Ти хрестом Твоїм смерть, * відчинив розбійникові рай, * 

мироносицям плач на радість перемінив * і апостолам звелів проповідувати, * що воскрес Ти, Христе 

Боже, * даючи світові велику милість. 

 

Тропар Воздвиження, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх * і благослови насліддя Твоє, * перемоги 

благовірному народові на супротивників даруй * і хрестом Твоїм * охорони люд Твій. 

  

Слава...... І нині... Кондак Воздвиження, глас 4: Зійшовши добровільно на хрест, оновленому людові 

Твоєму, Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй Твої щедроти; звесели силою Твоєю і дай перемогу 

над супротивниками Твоєму народові, щоб його допоміжною зброєю став Твій мир, непоборна 

перемога. 

 

Прокімен Воздвиження, глас 7:  

Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його бо святе воно. (Пс. 98,5).  

Стих:  Господь царює, нехай тремтять народи. (Пс.98,1).                            

 

Алилуя (тричі), глас 1: Стих: Пом’яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна  (Пс. 73,2). 

Стих: Бог же, Цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі. (Пс. 73,12).   

                                
Замість Достойно, приспів:  Величай, душе моя, пречесний хрест Господень. 

І ірмос, глас 8: Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила Христа. Він на землі 

насадив хресне життєносне древо. Йому, що його нині возносять, поклоняючися, Тебе величаємо.  

  

Причасний: Знаменувалося на нас світло * лиця Твого, Господи (Пс. 4,7). Алилуя, тричі.                                                  



September 20, 2020 

Sunday After the Exaltation of The Holy Cross 
   

First Antiphon:  

O God, My God, hear me; why have you forsaken me? The words of my transgressions put salvation far 

from me. 

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. 

O God, I will call to You by day but You will not listen; And by night, yet it will not be foolish of me. 

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. 

But You, the praise of Israel, dwell in the holy place; 

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. 
 
Glory be… now and forever.   Only Begotten Son... 

 

Third Antiphon:  

Come, let us sing joyfully to the Lord, let us acclaim God our Savior. 

Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you.  Alleluia. 

Let us come before His face with praise, and acclaim Him with  psalms. 

Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you.  Alleluia. 

For God is the Lord, and the great king over all the earth. 

Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you.  Alleluia. 

 

Eisodikon: Come, let us worship and fall down before Christ. 

        Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you.  Alleluia. 

 

Troparion, Tone 7: By Your cross You destroyed death; You opened paradise to the thief; You changed the 

lamentation of the myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are risen, O Christ our 

God, offering great mercy to the world. 

 

 

Troparion of Exaltation, Tone 1:  Save Your people, O Lord, and bless Your inheritance. Grant victory to 

Your faithful people against enemies, and protect Your community by Your cross. 

 

Glory…...  Now….. Kontakion of the Exaltation, Tone 4:  By Your own choice, O Christ our God, You were 

lifted on the cross. Grant Your mercies to Your new community that bears Your name. By Your power 

gladden the faithful people, and grant them victory against enemies. May they have the help of Your 

instrument of peace, the invincible sign of victory. 

  

Prokeimenon of the Exaltation, Tone 7:  

Exalt the Lord our God, and bow in worship at the footstool of His feet for it is holy. (Ps, 98,5) 

Verse:  The Lord reigns, let the peoples tremble. (Ps. 98,1) 

   

Alleluia, Alleluia, Alleluia! , Tone 1 

Remember Your congregation which You acquired from the beginning. (Ps. 73,2)       

But God is our king before the ages; He has wrought salvation in the midst of the earth. (Ps. 73,12) 

  

Instead of: “It is truly right...”: Irmos, Tone 8:  O my soul, magnify the most precious Cross of the Lord.  

You are a mystical paradise, O Mother of God, who though untilled, have brought forth Christ. He has 

planted upon earth the life-giving Tree of the Cross. Therefore today, as we raise it on high, we bow low and 

we magnify you. 

  
Communion Verse:  Let the light of your countenance, O Lord, shine upon us (Ps. 4,7)  Alleluia! (3) 






