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Українська Католицька Церква Богоявлення Господнього
434 90th Avenue North St. Petersburg, FL 33702
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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.
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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
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
Please check weekly bulletin

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK
SUNDAY, September 4 13th SUNDAY AFTER PENTECOST
8:30 AM Healing for John Wis by Bill and Barbara Wis (Eng.)
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)
MONDAY, September 5 Civil Holiday: Labor Day
No service
TUESDAY, September 6
No service
WEDNESDAY, September 7 38 anniversary of the death of Patriarch Joseph Cardinal
Slipyj in 1984

8:30 AM † Patriarch Joseph Cardinal Slipyj by Fr. Bohdan
THURSDAY, September 8 THE NATIVITY OF OUR MOST HOLY LADY, THE

MOTHER OF GOD AND EVER-VIRGIN MARY.
8:30 AM † Souls in Purgatory by Yolande Suzin
FRIDAY, September 9
8:30 AM † Marion Wise by Stefania Zadojnyj
SATURDAY, September 10 Saturday before the Exaltation of the Cross
10:00 AM Divine Liturgy and funeral service for † Ann Poole
SUNDAY, September 11 Sunday before the Exaltation of the Cross

This Week’s Readings
Epistle: 1 Corinth.16:13-24
Gospel: Mathew 21:33-42
Next Week’s Readings:
Epistle: Galatians 6:11-18
Gospel: John 3:13-17

8:30 AM Healing and solution for Chuck, Rita & Gabbi Pomaselli by B. & B. Wis (Eng.)

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

«ВЕРВИЧКА ЄДНАННЯ»
молитва на вервиці за мир та перемогу України відразу по
другій Службі Божій.
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Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our parish. Our Lord will reward you immensely.
OUR SYMPATHIES
We wish to express our prayers and deepest sympathies to the family of †Ann Poole who will be buried from our Parish on
Saturday, September 10, 2022. May the Lord commit her soul to the place where the just repose and may her memory be eternal.

† PATRIARCH JOSEPH CARDINAL SLIPYJ
Thirty-eight years ago on September 7, 1984, His Beatitude Archbishop Cardinal Joseph Slipyj passed into eternity.
On Wednesday, September 7th, at 8:30 AM, there will be a Divine Liturgy celebrated in our Parish for the repose of his soul.
FESTIVAL COMMITTEE MEETINGS will be held on Sunday, September 25, after the second Liturgy. The
meeting is open to all parishioners.

Celebrate the New Liturgical Year – Spiritually Adopt a Priest.
Heavenly hosts worship ceaselessly as we mark the beginning of a new liturgical year, September 1 st. 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, fastin g, 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.
REGISTRATION OF NEW PARISHIONERS
If you wish to register and become a member of the Epiphany Parish, you can do so by filling out the registration form in the vestibule
of the church and handing it to the priest or putting it in the Sunday’s collection basket or submitting it to the parish office. Then you
can also get donation envelopes for the whole year.
UPDATE OF THE LIST OF PARISHIONERS: If you have changed your address in the last year, please let the priest know so that
he can update the list of parishioners' addresses.
BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a copy of the bulletin by email, please let us know by calling the parish office (727 576 - 1001) or send your email request to bbarytskyy@gmail.com
MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE! We are extremely grateful for your generous donations and support in helping the
courageous people of Ukraine at this difficult time. To make donations at our parish or through our parish website: https://
www.epiphanyukrch.com/

40 Days for Life St Petersburg 2022: Christians of all denominations throughout Tampa Bay are invited to take part in the
national 40 Days for Life effort from September 28 through November 6. In addition to 40
Days of prayer and fasting for an end to abortion in America, please consider volunteering
SAVE THE DATE!
MARK YOUR CALENDAR!
to pray outside of All Women’s Health Center on Central Ave (4131 Central Avenue, St
ЗБЕРЕЖІТЬ ДАТУ!
Petersburg) for one or more hours during the 40 Days. 40 Days for Life is a peaceful prayer
ЗАЗНАЧТЕ В СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ!
vigil, not a political protest.. All Christians of all denominations can stand together to pray
42nd - Annual Parish Autumn Fest:
for an end of abortion. Christians right here in St Petersburg have participated in 40 Days
Saturday & Sunday
For Life since 2008.
November 12 - 13
Please mark your calendar! The Parishioners of Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church
Осінній Парафіяльний Фестиваль:
have been asked to join others to stand, pray, and support the Anti-Abortion cause. We know how important
субота і неділя 12 - 13 листопада
this is and will participate. Please join us for this very important cause. We will be getting
together on Tuesday , November 1, 2022 from 9:00 AM .
Collections: August 28, 2022
1st D. Liturgy - $384.35 2nd D. Liturgy - $786.00
Candles: - $40.00 Hall Rental - $300.00
Building Fund - $10.00 A/C- $155.00
Special donation - $530.00 Total: $2, 205.00
May God bless and reward your generosity you show
to Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

ШУКАЄТЕ ПРАЦЮ? We have work available in the construction field.
Our office number is:727-797-6777
———————————————————
Homewatch CareGIvers of St Pete Beach.
727-914-7472 www.hwcg.com/St-Pete-Beach
НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ / LITURGY INTENTIONS
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік. Father Bohdan
is accepting your intentions for Divine Liturgy.
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії.

СПІВЧУТТЯ

Ми висловлюємо наші молитви і глибокі співчуття родині †Ann Poole, яка буде похована з нашої
парафії в суботу 10-го вересня 2022 року. Нехай Господь оселить її душу, де праведні спочивають.
Вічна їй пам'ять.
ПЕРША СПОВІДЬ І УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ

Сьогодні 4 вересня 5 наших дітей: Матвійко Гураль, Михайлик Гураль, Максим Путера, Роман
Полюга та Христина Ковальська після річного курсу катехизації, перший раз приступили до Святої
Тайни Покаяння і урочисто прийняли Святе Причастя. Пресвята Євхаристія є найціннішим даром,
яка живить і освячує нас, перемінює в одне Тіло, Церкву, яка є Тілом Христовим. Дякуємо Богові за цих дітей і
молимося, щоб вони виростали в мудрості, святості, побожності і любові до Бога і Церкви. Вітаємо і нехай
Господь сотворить їм многії і благії літа!
«ВЕРВИЧКА ЄДНАННЯ»
В рамках ініціативи УГКЦ “Вервиця Єднання” наша парафія підхоплює молитовний марафон і приєднується
до всесвітньої молитви вервиці 11 вересня в неділю відразу по другій Службі Божій у храмі.
СХОДИНИ ФЕСТИВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ пройдуть в неділю 25-го вересня по другій Службі Божій. Всі є

запрошенні до участі. Прийдіть, щоб висловити свої ідеї.

РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ ПАРАФІЯН: Якщо ви бажаєте зареєструватися і стати членом парафії Богоявлення,
ви можете це зробити заповнивши бланк для реєстрації, який знаходиться в вестибюлі храму і передати його
священику чи вкинути до недільного кошика під час збірки чи подати до парафіяльного офісу. Тоді ви зможете
також отримати конверти для пожертв на цілий рік.
ОНОВЛЕННЯ СПИСКУ ПАРАФІЯН
Якщо
ви
за останній рік змінили свою адресу
БЛАЖЕННІШИЙ ЙОСИФ СЛІПИЙ
проживання, будь ласка, дайте знати священику, щоб
38 років тому, 7 вересня 1984 перестало
він міг обновити список адресів парафіян.
битися серце Блаженнішого Верховного
Архиєпископа, Кардинала Йосифа Сліпого.
Святий Іван Павло Другий три дні після смерті
ісповідника віри говорив під час свого візиту до
Канади: «…не можу не згадати про великого мужа,
ісповідника віри, Верховного архиєпископа й кардинала
Йосифа Сліпого, якого Господь покликав до вічности.
Його смерть обгорнула нас усіх великою жалобою. Він був
гідним наслідником праведного митрополита Андрія
Шептицького. Однак, прийшли гіркі часи для української
католицької Церкви. Перейшов він іще раз через хресне
пережиття і терпіння, подібно як Христос на Голготі. Не
міг кардинал Сліпий виконати свого уряду, але засудили
його на 18 років заслання, терпіння. Він не заломився, але
як герой достойно витримав. Коли вийшов на волю та жив
у Римі, то не спочивав, але посвятно працював для добра
Церкви та свого народу.
Верховний архиєпископ відвідував українські католицькі
громади по всьому світі, дбав про науку, заснував
університет святого Климента, видавав документи та
багато іншого. В наших молитвах просім Господа, щоб
Господь гідно його винадгородив за його терпіння, вірність
Богові й Церкві та всю його працю. Вічна йому пам’ять!»
У середу о годині 8:30 ранку буде служитися Літургія
за блажений спокій душі ісповідника віри, Кардинала
Йосифа Сліпого.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
У четвер 8-го вересня ми святкуємо празник
Різдва Пресвятої Богородиці. Церква не має
звичаю святкувати день народження святих на
землі, але їхній день народження для неба день смерти. Виняток становлять двоє найбільших святих у
Церкві: Пречиста Діва Марія і святий Йоан Хреститель. Ми
святкуємо не тільки їхнє небесне, але й земне різдво. Один з
великих празників, що стоїть на початку нашого церковного
року, це празник Різдва Пресвятої Богородиці.
Як видно зі слів тропаря празника, це свято особливо
радісне і важливе. Радісне, бо це день народження Божої
Матері і Владичиці неба й землі. Важливе, бо доводить
велику правду святої віри у богоматеринство Пречистої Діви
Марії, з якої "засіяло Сонце Правди, Христос Бог
наш". "Прийдіть усі вірні і прибіжімо до Дитини, бо родиться
та, що ще перед зачаттям своїм вибрана на Матір Бога
нашого. Вона це посуд дівства, розцвілий жезл Арона з
кореня Єссея, проповідана пророками і плід праведних
Йоакима й Анни. Вона родиться і з нею світ обновляється."(З
стихири на вечірні).

AutumnFest Auction:
Your Help is needed.
Our traditional AutumnFest will be held this year on
Saturday, Nov. 12th and Sunday, Nov. 13th, 2022.
With your help, we will have our auction again,
which is entertaining and a wonderful fundraiser.
We hope that every family make a thematic basket or
a donation to our auction. Examples are as follow:
Italian Meal Basket
Christmas Basket
Car Care Basket
Baby Basket

Chocolate Basket
Winn Dixie Basket
Coffee Basket
Beach Basket

Children’s Basket
Wine Basket
Tea Basket
Publix Basket

Your Art
Ukrainian Items
Creative Items
Unique Gifts

Gift Cards to restaurants, grocery stores, movie theaters, and special events are always
great. Passes to baseball, football, basketball, hockey games, or golf outings make every
sports fan happy. Use your imagination. Ask for donations from shops you frequent. We
need your help and appreciate every donation.
Remember, all donations are a tax deductible.
If you have questions please
Contact Olya at (727) 421-0221
or e-mail her at StPeteUkie@aol.com
Your help is needed to make this a successful event.
Thank you in advance.
**************************************************************************************************************************************************

Please bring your donations to the small parish hall beginning Sunday, Sept. 25th.
Please complete the following form and leave it with your donation.

I will donate/donated _____________________________________________________
_____________________________________________to the AutumnFest Auction.
Your Name: _____________________________________________________________
Your Phone Number: ______________________________________________________
Your E-mail: ____________________________________________________________

THIRTEENTH 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
childlessness, and Adam and Eve from the corruption of death. And your people, redeemed from the guilt
of their sins, celebrate 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 First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (1Cor 16,13-24)
Brethren: Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Your every act should be
done with love. I urge you, brothers - you know that the household of Stephanas is the firstfruits of Achaia
and that they have devoted themselves to the service of the holy ones - be subordinate to such people and
to everyone who works and toils with them. I rejoice in the arrival of Stephanas, Fortunatus, and Achaicus,
because they made up for your absence, for they refreshed my spirit as well as yours. So give recognition
to such people. The churches of Asia send you greetings. Acquila and Prisca together with the church at
their house send you many greetings in the Lord. All the brothers greet you. Greet one another with a holy
kiss. I, Paul, write you this greeting in my own hand. If anyone does not love the Lord, let him be accursed.
Marana tha. The grace of the Lord Jesus be with you. My love to all of you in Christ Jesus.
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: (Mt 21,33-42)
The Lord told this parable: “There was a land-owner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a
wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time
drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants and
one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous
than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, ‘They
will respect my son.’ But when the tenants saw the son, they said to one another, ‘This is the heir. Come,
let us kill him and acquire his inheritance.’ They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.
What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?” They answered him, “He will
put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the
produce at the proper times.” Jesus said to them, “Did you never read in scriptures: ‘The stone that the
builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our
eyes’?”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

13-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 Корінтян першого послання св. апостола Павла читання (1Кор 16,13-24)
Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай все у вас діється в любові. А благаю вас,
брати: Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї і що вони віддали себе святим на службу; то
щоб і ви також піддавалися таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом
Степани, Фортуната й Ахаїка: вони вашу неприявність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож,
шануйте таких.
Вітають вас Церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою
церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком.
Привіт моєю рукою, Павловою.
Як хтось не любить Господа, анатема на нього! “Марап ата!”
Благодать Господа Ісуса з вами!
Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі! Амінь.

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: (Мт 21,33-42)
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів його
огорожею. Видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж
настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому належні. А
виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших
слуг, більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи:
“Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: Це спадкоємець.
Нумо, вб’ємо його й заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградинка й убили.
Отож, коли прибуде господар виноградинка, що зробить з тими виноградарями?” “Лютих люто
вигубить,” - відповіли йому, - “а виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому
плоди його своєчасно.” Тоді Ісус сказав їм: “Чи в Письмі не читали ви ніколи:
Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним? Від Господа це сталось і дивне в очах наших.”
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

