
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
 
  
 
     
 
     
    
    
  
       
   
    
   
 
   
   
          
  
 
    
 
 

         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. 
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    Молитва 20. 01 
      Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але, 
єднаючись із небесними воїнствами, молися до Владики за мене недостойного, лінивого, 
немічного й засмученого, що потрапив у багато лих і обтяжений бурхливими думками ума 
свого. Я бо є пристановищем злих діл, ніяк не кладучи кінець гріховним звичкам своїм – 
розум бо мій прибитий до земних речей. Що робити – не знаю, і до кого прибігти, щоб 
спасенна була душа моя? Лише до тебе, святий Іване, одноіменного благодаті, бо знаю тебе 
як перед Господом, після Богородиці, більшого за народжених усіх. Ти бо сподобився 
торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, що бере гріхи світу. Моли Його за грішну 
душу мою, щоб віднині, немов о годині одинадцятій, взяв я на себе благий тягар і прийняв 
заплату з останніми. О Хрестителю Христовий, достойний Предтече, останній пророче, 
перший мученику, посників та пустельників наставнику, чистоти вчителю й близький 
друже Христовий! Тебе молю, до тебе прибігаю: не відкинь мене від твого заступництва, 
але підійми мене, що впав багатьма гріхами. Обнови душу мою покаянням, як другим 
хрещенням, бо ти обох єси проповідник. Випроси мені істинне покаяння й відпущення 
гріхів та даруй увійти туди, куди ніщо скверне не входить – у Царство Небесне. Амінь.  

  Святої мучениці Тетяни 
   Батько святої Тетяни був високим царським урядником в Римі, й водночас таємним християнином. 
Тетяна пожертвувала своє дівицтво Богу і цілковито віддала себе молитві й добрим ділам. А що 
життя її було для всіх прикладом благочестя і чесноти, то поставлено її диякони- сою. У житії святого 
Григорія Ниського ми вже говорили про дияконис та їх обов’язки. Свята Тетяна віддалася усім 
серцем виконанню покладених на неї обов’язків, а життя її стало ще світліше, ще більше гідне того, 
щоб бути взірцем. У кожній справі вона старалася про те, щоб зростала слава Божа, а жінок, яких 
навчала правд віри, застерігала від гріха як найбільшого зла. І Бог нагородив чесноту дівиці, бо 
удостоїв її ласки прийняти смерть за Христову віру. За правління неповнолітнього імператора 
Олександра Севера його урядники почали переслідувати християн, у Римі мучитель Улпіян велів 
привести до себе Тетяну. І тут, на суді, у стражданнях святої дівиці Бог показав свою велику силу. Дві 
поганські святині Аполона і Діяни завалилися, коли кати хотіли завести туди святу мученицю. Одні 
мучителі її впали трупом, а інші навернулися, прийняли Христову віру і за це загинули від меча. 
Свята Тетяна без скарг зносила всі муки; кати били її, викололи їй очі, та Бог уздоровив святу 
дівицю. Різали її тіло бритвами, а замість крови (як свідчить благочестиве передання) з ран потекло 
молоко. Роздирали її тіло залізними гаками, кинули її левам, а ті не тільки не накинулися на неї, а як 
пси лизали їй ноги. А вогонь навіть не торкнувся її одежі. Врешті-решт святу Тетяну та її батька 
стяли мечем. Сталося це близько 225 р. 

      Saint Tatiana                                                                                                                     
Saint Tatiana was a Christian martyr in 3rd-century Rome during the reign of Emperor Alexander Severus. 
She was a deaconess of the early church.                                                                                                                  
According to legend, she was the daughter of a Roman civil servant who was secretly Christian, and raised 
his daughter in the faith, and she became a deaconess in the church. This was dangerous, and one day the 
jurist Ulpian captured Tatiana and attempted to force her to make a sacrifice to Apollo. She prayed, and 
miraculously, an earthquake destroyed the Apollo statue and part of the temple. 
Tatiana was then blinded, and beaten for two days, before being brought to a circus and thrown into the pit 
with a hungry lion. But the lion did not touch her and lay at her feet. This resulted in a death sentence being 
pronounced, and after being tortured, Tatiana was beheaded with a sword on January 12, around AD 225 or 
230. 
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THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Dawson Wertzberger  - req. by M/M Mary & David Wertzberger       
Altar of the B.V.M.: God’s Blessing/health for Erlich Family. – req. by Olga Fediv  
Altar of the Pantocrator: † Kyrylo Maslowych – req. by Mrs. Vera Chomanchuk                                                                                
Tetrapod 1: Vera’s Trojan Intention(s) –  req. by Roma O’Hara 
Tetrapod 2: For the people of Ukraine  – req. by M/M Mary & Allen Roth  

Оголошення ~ 20 Січня, 2019 року  

  1)Молитви – молитовні групи “Віднова у Св. Дусі” та “Матерів  в 
Молитві” сердечно запрошують усіх на молитву  в суботу 26-го січня  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) Парафіяльне святкування Різдва ,, Просфора” відбудеться 27 січня 
2019 року після Божественної Літургії о 10 год ранку.Запрошуються всі 
парафіяни з родинами та друзями.Білети просимо купляти заздалегідь.   
Дякуємо.  
6) 19-го січня (Богоявління) розпочинаємо відвідувати Ваші хати з 
Йорданською Водою. Будь ласка, якщо Ви бажаєте, щоб священик завітав 
до Вас і поблагословив хату, то  просимо залишіть адресу і телефон, а 
також вкажіть  найзручніший для Вас час. 
7) Річний парафіальний внесок – пригадуємо Вам, що кожна родина 
нашої парафії  має обов’язок зробити раз на рік внесок на парафію. 
(родина - $35.00, не одружені - $ 25,00, літнього віку – $15,00). 
                                      Announcements ~ January 20, 2019  

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.(Jan.26th )  
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) Parish Christmas dinner –“ Prosfora “, will be on Sunday January 27th 
2019, after 10 am Divine Liturgy. All parishioners with families and friends are 
welcome. 
6) Blessing of homes on January 19th ,  Feast of Theophany (Epiphany). If you 
would like a priest to visit and bless your house with Holy Water, please, leave in the 
sacristy your address, phone number and the best time for you.  
7)  Annual Parish Dues – Just a reminder that each family or if you are single parishioner 
and member of Holy Cross Church, has an obligation to contribute with the annual parish 
dues and fees (Couples/Family: $35.00 – Single: $25.00 – Senior Citizens: $15.00).  
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Змінні частини Служби Божоі 
34 -а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                              
Тропарі: стор. 484-485 

 January 2019                    Божественні  Літургії  -  Divine Liturgies           Requested: 
 
Sun.  Jan. 20  SUNDAY AFTER THEOPHANY ~ НЕДІЛЯ ПО БОГОЯВЛІННІ 

                             SYNAXIS OF ST. JOHN THE BAPTIST ~ СОБОР СВ. ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ                      
               10:00 AM God Bless our Parishioners 
05                                              God’s Blessing/health for Erin, Steven & David   ………………………………   Baba                            

Mon.   Jan. 21  VEN. GEORGE, VEN. DOMINICA ~ ПРЕП. ЮРІЯ, ПРЕП. ДОМНІКИ 

1673     7:30 AM             † Andrey Olenskyj, Wasyl & Pelagia ~ pan.  …………… Irina Olenska & Family                                

Tue.    Jan. 22  Mrt. POLYEUCHTUS ~  Муч. ПОЛІЄВКТА        
1826      7:30 AM † Kateryna Jazyk  …………………………………………………….   Mrs. Ahafia Puszka  
     36                                   † Petro Patriak ~40th Day pan.  …………………………………..  Wojtowicz Family 

Wed.   Jan. 23  Mrts. of PRATULYN, GREGORY of  NYSSA ~ Мучч. ПРАТИЛИНСЬКИХ, Св. ГРИГОРІЯ Ніс.     
1954      7:30 AM † Stefan & Anna ~ pan.   …………………………………………................   Wasyl Pich  
      35                                 † Barry O’Kane     …………………………………………   Mychajluk/Hladun Families                                                                                                         

Thu.    Jan. 24  Ven. THEODOSIUS the GREAT ~ Преп. ТЕОДОСІЯ ВЕЛИКОГО   

1711       7:30 AM † Olha Jawdoszyn ~ pan. …....................................... Wolodymyr  Jawdoszyn (son)                         

Fri.      Jan. 25  Mrt. TATIANA ~ МУЧ.  ТАТІЯНИ            
1918     7:30 AM † Oksana Sobashek   ……………………………………………………………..  Anonymous      

Sat.      Jan. 26  Mrts.  HERMYLUS & STRATONIUS ~ МУЧЧ. ЄРМИЛА  І  СТРАТОНІСА                      
1951      8:00 AM  † Bohdan Pich ~ pan.  ………………………………………………………….  Wasyl Pich                                                                                                                           
1864     5:00 PM † Kateryna Jazyk     …………………………………………………  Mrs. Stephanie Grippo                                                        

Sun.     Jan. 27 35TH   SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 35-а   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХ  
                                                    Ven.- Mrts. of  SINAI ~ Препмучч.  ОТЦІВ із СИНАЇ  

Віддання празника Богоявлення 

                 10:00 AM God Bless our Parishioners  
 75                                         God’s Blessing/health for Helena F. & Teresa K.   ……………………………  Hania  
               
                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 

Changeable parts of the Liturgy 
         34TH  SUNDAY AFTER PENTECOST             

Trop. & Readings on pg. 57 
in “Sundays After Pentecost”   
    (Eph. 4: 7 - 13)    (Matt. 4: 12 - 17)  

    
   
 
 

 


