
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
 
  
 
     
 
    
    
    
  
       
   
   
   
 
   
   
          
 
 
    
 
 

         Порядок Служб Божих                                              Schedule of Divine Liturgies 
                    В  неділю: 10:00 ран.                                                          Sunday: 10:00 am 
                    В суботу:  8:00ран, і 5:00 веч,(англомовна)                Saturday: 8:00 am & 5:00 pm (English) 
                    В будні (Пон-П’ят.): в год. 7:30 ран.                               Weekdays: (Mon.- Fri.): 7:30 am 
                    В свята: 9:00 ран. і 7:00 веч.                                              Holy Days: 9:00 am & 7:00 pm 
                   Словід: перед кожною Службою Божою                      Confessions: before Divine Liturgies      
                   Вінчання: Необхідно звернутися до пароха              Weddings: Arrangements made with the 
                  бодай за 6 місяців перед шлюбом                                     Pastor at least 6 months in advance 
                  Хрещення: за домовленням з парохом                          Baptisms:  by appointment with the Pastor 

Fr. Cyril Iszezuck, OSBM ~ Pastor 
  Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate 

Office: (718) 932-4060 ~ Fax: (718) 932-6370 
31-12 30th St. - Astoria, NY 11106     e-mail: hcukicc@yahoo.com 

Website: holycrossukrainian.org. 

Office Hours: Monday, Wednesday & Friday ~ 10:00am to 5:00pm. 

Уkra[ns;ka 

Katolyc;ka    

Cerkva 

?esnoho Xresta 

Otci Vasyli\ny 

 

   

      

        

                                                                                                                                                                                                       

       Прп. Даниїла Стовпника  -  Неділя Свв. Праотців  
 
          ,,,” Лише один чоловік, самарянин, повертається подякувати, тоді як дев’ятеро инших, євреїв, 
котрі теж видужали, забули подякувати. Чому? Бо вони, як часто буває з нами, звикли: їхнє зцілення 
було закономірним і вже не дивувало їх. Та ось Господь зціляє того десятого чоловіка, – чужинця, 
єретика, марґінала, непоміченого, зневаженого. Він здивований. І це викликає замилування в Ісуса. 
    А ми? Ми все отримали від Бога. Ми живемо на землі, а життя – це надзвичайний дар! Кожен з нас 
отримав численні дари, і за тих складних умов, що тривають уже дванадцять років, ми вижили. Це 
надзвичайно! За все це – за життя, за численні дари, за те, що вижили, – дякують Богові багато людей 
різних віровизнань у нашій країні. Вони визнають ці дари і складають за них подяку. Проте скільки 
дарів, ще надзвичайніших, отримали ми від Бога! Ми досвідчуємо, і з кожним днем усе більше, 
прощення Господа, і зціляємося Ним від своєї прокази. Ми маємо можливість досвідчити Його 
безнастанне милосердя, Його терпіння до нас, сповнене любови. До того ж, можемо вже зараз 
прийняти Його життя, яке він розділяє з нами, життя самого Отця Небесного. Ми отримали 
воскресення вже тепер, посеред усіх випробувань смерти, що випадають на нашу долю. І знаємо, що 
Він, Ісус, в усьому розділяє з нами ці випробування.   Та посеред усіх негараздів у нас живе надія, і це 
великий дар. Ми знаємо, що можемо любити, що можемо все оживляти завдяки співстражданню 
нашого Отця, яке наповнює наше серце. То чому ж, отримуючи в дар стільки любови, ми не 
складаємо подяку? Якщо ми про це забуваємо, якщо не подивляємо безнастанно на ті дари Божі, то 
це тому, що ми переповнені самі собою і схожі на тих багачів, якими в часи Ісуса вважали себе євреї. 
Тому вони Його не прийняли. Коли ми не дякуємо, в нас нема покори, ми не подивляємо того, що 
живемо на світі не з власної заслуги, а лише завдяки щедрій Божій любові. Направду убогі люди 
чутливі до найменшого дару, тоді, як ситі світу цього вже навіть не звертають ні на що уваги. Ті, що 
страждають, зворушені найменшою увагою до себе. Задумаймося, наскільки в стосунках з Ісусом ми 
мали би подивляти Його любов, бути зворушеними тими численними знаками уваги з Його боку, 
чутливими до Його численних дарів!    Подяка має виходити з глибини нашого серця. А глибина 
нашого серця, серця нової людини, має бути наповнена покорою, тобто зачудуванням від того, що ми 
існуємо та отримуємо прощення завдяки превеликій Божій милості. Подяка – це живий вияв нашої 
покори. Вона мала б наповнювати наше серце аж до коренів, якими не були б клопоти, втома, 
страждання, що обтяжують нас. Адже основою тієї «нової людини», про яку говорив апостол Павло 
(див. 1 Кор. 5, 17), є, власне, така покора з довірою, адже ми люблені, то ж можемо все пережити в 
любові.    Ісус не перестає зцілювати наші рани, навіть ті, що набагато важчі за проказу тих десятьох. 
Ісус несе на своєму тілі наші рани, наші каліцтва, наші гріхи, то ж нехай вони стануть для нас 
джерелом подяки, зачудування, щоб ми промовили: «Добрий Ти, Господи, і лише Ти твориш чудеса!». 
До того ж, щотижня Євхаристія, яка є актом подяки, відновлює наші серця, наповнює їх. Від початку 
до кінця Божественної літургії ми приносимо подяку Господу, переживаємо її у своєму серці, вона 
стає нашим диханням. Престіл, до якого звертаємо свій погляд упродовж Божественної літургії, мав 
би постійно нагадувати нам про те, що він символізує гріб, тобто місце нашої смерти, яку Господь 
узяв на себе, а отже, місце нашого воскресення. Ісус живий, і ми живі у Ньому... «Так, Господи, Ти моє 
воскресення і моє життя!».   Нехай євхаристійна молитва, яку ми називаємо анафорою, розбуджує в 
нас благодарення, як гуслі будять ранній світанок (див. Пс. 108, 3), щоб ми оспівували чуда, які 
Господь учинив для нас і для всіх людей.  І коли в анамнезі я промовлятиму від вашого імени, 
«споминаючи цю спасенну заповідь і все, що ради нас сталося …», замислімося над словами: «Все, що 
ради нас сталося». Бо ця пам’ять серця переростає в подяку, в «Євхаристію»... «Все, що ради нас 
сталося!».” 
                                                                                                                                                               Жан Корбон   
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30-го ГРУДНЯ ~ DECEMBER 30TH            
31-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                                                                     
31ST  SUNDAY AFTER PENTECOST 

mailto:hcukicc@yahoo.com
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2017/12/24/apostle/prp-daniyila-stovpnika
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2017/12/24/apostle/nedilya-svv-praottsiv


THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Katheryna Jazyk  - req. by Anna & Family      

Altar of the B.V.M.: † John Jazyk  – req. by Anna & Family  
Altar of the Pantocrator: † Ksenia & Wolodymyr Skrenta – req. by  Olga Kapusta                                                                                
Tetrapod 1:  God’s Blessing/health for Teodor Pawelczak  –  req. by Maria & Stefan Korabel  
Tetrapod 2: God’s Blessing/health for Jerry Sienty  – req. by Luba Sienty & Family  

Оголошення ~ 30 Грудня, 2018 року  

  1)Молитви – молитовні групи “Віднова у Св. Дусі” та “Матерів  в 
Молитві” сердечно запрошують усіх на молитву  в суботу 29-го грудня   о 
6:00 вечора у нашій церкві. 
2) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.                                                                                                                                           
3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на website: holycrossukrainian.org 
4) Пальне –зимовий  період. Просимо вашої пожертви, щоб підтримати 
нашу церкву у теплоті. Дякуємо.  
5) Просимо ласкаво повідомити нас про недужих нашої парафїї, а також 
ті, хто перебувають в лікарні, щоб священик зміг  їх відвідати. 
6) Маємо на продаж мак, пшеницю, просфору і вареники. 
7) Український Хор  ДУМКА  запрошує Вас на Різдвяний кончерт  
“Возвеселімся”, який відбудеться в неділю ,13 січня 2019р. О 2:00 год. 
Квитки можна придбати в нашому офісї.  – St. George Ukrainian Catholic 
Church, 30 E 7th St. NY, NY 10003 
        Вітаемо Всіх парафіян з Різдвом Христовим та Новим 2019 роком! 

Бажаемо веселих, щасливих і благословенних свят.                                             
Христос Рождаеться  Славімо Його ! 

           
                                      Announcements ~ December 30, 2018  

1) Prayers  –  Prayer  Group:  “Renewal in the Holy Spirit” and “Mothers in Prayer” invite  
everyone to prayers for those in need on last Saturday of the month at 6:00 pm.(Dec.29th )  
2) Recitation of the Rosary  -  Sundays: 9:30 am .                                                                                                                                                                                                       
3)  You can find our BULLETIN on our website, simply type:holycrossukrainian.org. 
4) During the winter season, we kindly ask for your financial support to help us with the 
heating of our church building. Thank you very much for your generosity. 
5)  Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests. 
6) We have poppy seeds , wheat , prosfora  and pierogie’s (varenyky) for sale.  
7) The Ukrainian choir DUMKA invites everyone to a Christmas concert, 13 of January at 
2:00PM – St. George Ukrainian Catholic Church, 30 E 7th St. NY, NY 10003  
Tickets for sale in the rectory office. Price: $25.00 for adults, $15.00 for students and 
kids up to 13 years old are free. 

 

~ Please check announcement board in church vestibule on a weekly basis. ~ 

       
       
         
                                
                         

                                                                           

                                                                                                                   

          

           
                      

Змінні частини Служби Божоі 
30 -а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                              
Тропарі: стор. 412-413 

Dec,2018 / Jan.2019      Божественні  Літургії  -  Divine Liturgies           Requested: 
 

Sun.  Dec. 30         31ST   SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 31-а   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХ  
НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ                       

               10:00 AM                                      Thanksgiving for the year of 2018  
1936          God’s Blessing/health for Maria, Marta, Aminur, Joanna, Pawlo & Andryj  ………Marta Makuch                          

Mon.   Dec. 31                   MRTS. SEBASTIAN and company. ~ МУЧ. СЕБАСТІЯНА й ін. 

1752 7:30 AM           † Myron Witiuk ~ pan.  ………………………………… ……………    Teodor Pawelczak                               

Tue.    Jan. 01   MRT.  BONIFACE ~  МУЧ.  БОНІФАТІЯ         
1942      9:00 AM         Good Samaritan    ……………………………………………………  Thomas Kluczkowski                  

Wed.   Jan. 02    G –MRT.  IGNATIUS ~ СВЩМЧ.  ІГНАТІЯ  БОГОНОСЦЯ      
1916    7:300 AM        †  Oksana Sobashek  ……………………………………………………………  Vytvah Family   

     39                               † Myroslaw & Orest Sienty   ……………………………………….  Luba Sienty & Family                                                                                                           

Thu.    Jan. 03  MRT. JULIANA ~ МУЧ. ЮЛІЯНИ   
1973     7:30 AM            † Myhaylo Nadianosh  ….............................................................  . Kateryna Swituszak                           

Fri.      Jan. 04               G -MRT.  ANASTASIA   ~ ВМУЧ.  АНАСТАСІЇ               
1992      7:30 AM           † Wolodymyr Skrenta    ……………………………....... Stephen Skrenta Jr. & Fam 

Sat.      Jan. 05               10  Mrts. of  CRETE ~ 10-ОХ  МУЧЧ. КРИТСЬКИХ                     
1876     8:00 AM            God’s Blessing/health for Nicholas Drobenko on his 2nd B-day ...................... 
                                                                                                                                                ………….……Baba & Dido 

1801    5:00 PM             † Stephen Chmil     ………………………………………….........  Maryann & Don Diluzio  

                                                                                                                                                                             
Sun.     Jan. 06           SUNDAY BEFORE NATIVITY ~ НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ  

             EVE OF NATIVITY, V-Mrt.  EUGENIA ~ СВЯТ. ВЕЧІР,  Препмуч.  ЄВГЕНІЇ 
                 10:00 AM          God Bless our Parishioners  
 40                            God’s Blessing/health for Maria Basabar   ………………………………….  Bogdana Pich 
              9:00 PM    “ GOD IS WITH US ! “ ,  Divine Liturgy ~ “ З НАМИ БОГ !” ,  Божественна Літургія 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 

Changeable parts of the Liturgy 
   30TH    SUNDAY AFTER PENTECOST             

Trop. & Readings on pg. 35-36 
in “Sundays After Pentecost”   
    (1Tim. 1: 15 - 17)    (Lk. 18: 35 - 43)  

    
   
 
 

 


