
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
         
       
    
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
  
    
 
  
   
 
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
  
   
   
          
  
 
     
 
 

         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. 

Українська Католицька 

Церква Чесного Хреста 

Отці Василіяни 

 

 
 

 
     
 
 

Святе Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа   - Христова прилюдна 

діяльність закінчується. Невдовзі наступлять Його муки і смерть. Хоча апостоли вірили, що Ісус це Богом 
посланий Месія і ту віру прилюдно визнали устами апостола Петра, все-таки їхня віра ще не була укріплена. 
Христос хоче скріпити їхню віру надзвичайним актом. Тому через кілька днів після того, як предсказав їм свої 
страсті і смерть, Він бере із собою Петра, Якова й Йоана, виходить з ними на гору Тавор і тут на молитві 
привідкриває перед ними промінчик Свого божества. Святий єван гелист Матей про чудесну Христову переміну 
каже: "І преобразився перед ними: Обличчя Його засяяло наче сонце, і одежа побіліла наче світло" (17, 2). Коло 
Христа явилися старозавітні пророки Мойсей і Ілля і розмовляли з Ним про Його смерть. Апостол Петро, 
захоплений блиском Христової слави, вигукує: "Господи, добре нам тут бути!" А втім, як при Христовому хре-
щенні в Йордані, так і тут почули голос з неба: "Це — мій улюблений Син, що Його я вподобав: Його слухайте" 
(Мт. 17, 5). Святе Євангеліє нічого не говорить про місце Христового Преображення. Зате християнська традиція 
з IV ст. загально приймає, що тим місцем була гора Тавор.  
      Чому Ісус Христос тільки трьом вищеназваним учням показав славу свого божества? На думку святого 
Йоана Дамаскина, Христос узяв із собою Петра, щоб той, хто прилюдно визнав Христове божество, почув 
підтвердження свого визнання і від Небесного Отця. Господь узяв на Тавор Якова, бо той мав бути 
першим єпископом Єрусалима і першим з апостолів повинен був віддати своє життя за Христа. Укінці 
Спаситель зробив свідком Своєї переміни й апостола Йоана, бо той був його улюбленим учнем і 
дівственник. Євангелист Йоан, збагнувши Христове божество на Таворі, опісля у своєму Євангелію писав: 
"Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог" (1, 1).    - Усі три апостоли, свідки 
Христової слави на Таворі, будуть опісля свідками і Його агонії в Оливнім Городі. Як глибоко Христова 
переміна записалася в їхніх серцях видно з того, що вони писали про неї через багато років. Апостол 
Петро у другому посланні віру в Христа скріплює згадкою про Його славне Преображення, кажучи, що 
вони були "наочними свідками Його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до Нього 
прийшов такий голос від величної слави: "Це мій Син любий, якого я вподобав". І цей голос ми чули, як 
сходив з неба, коли ми були з Ним на святій горі" (11, 1, 16-18). А святий євангелист Йоан із захопленням 
писатиме у своєму Євангелію: "І ми славу Його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю та 
істиною сповненого" (і, 14).                                                                                                                                                           

The Holy Transfiguration of our Lord God and Savior Jesus Christ - For an explanation of 
the present Feast and understanding of its truth, it is necessary for us to turn to the very start of today’s 
reading from the Gospel: “Now after six days Jesus took Peter, James and John his brother, and led them up 
onto a high mountain by themselves” (Mt.17:1).   First of all we must ask, from whence does the Evangelist 
Matthew begin to reckon with six days? From what sort of day is it? What does the preceding turn of speech 
indicate, where the Savior, in teaching His disciples, said to them: “For the Son of Man shall come with his 
angels in the glory of His Father,” and further: “Amen I say to you, there are some standing here who shall 
not taste death, until they have seen the Son of Man coming in His Kingdom” (Mt.16:27-28)? That is to say, it 
is the Light of His own forthcoming Transfiguration which He terms the Glory of His Father and of His 
Kingdom.    The Evangelist Luke points this out and reveals this more clearly saying: “Now it came to pass 
about eight days after these words, that He took Peter and John and James, and went up the mountain to 
pray. And as He prayed, His countenance was altered, and His raiment became a radiant white” (Luke 9:28-
29). But how can the two be reconciled, when one of them speaks definitively about the interval of time as 
being eight days between the sayings and the manifestation, whereas the other (says): “after six days?”   
There were eight on the mountain, but only six were visible. Three, Peter, James and John, had come up with 
Jesus, and they saw Moses and Elias standing there and conversing with Him, so altogether there were six of 
them. However, the Father and the Holy Spirit were invisibly with the Lord: the Father, with His Voice 
testifying that this was His Beloved Son, and the Holy Spirit shining forth with Him in the radiant cloud. 
Thus, the six are actually eight, and there is no contradiction regarding the eight. Similarly, there is no 
contradiction with the Evangelists when one says “after six days,” and the other says “eight days after these 
words. 
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B a s i l i a n  
F a t h e r s  

2020 
16-го СЕРПНЯ ~ AUGUST 16TH                                               

10-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА                                                                                                   
10TH SUNDAY AFTER PENTECOST         

mailto:hcukicc@yahoo.com


Оголошення ~ 16 Серпня, 2020 року          

1) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год. 
2) Свята Година – перший четвер кожного місяця о 7 год. вечора.  
3) Сповідь: Перед Св. Літургіями – в Суботу вечером – Неділі – Святочні Дні. 
4) Просимо повідомити нас про недужих нашої парафії, а також тих, хто 
перебуває в лікарні, щоб священик зміг іх відвідати. 
5) Всіх новоприбулих просимо реєструватися до нашої парафії. 
6) Свята у серпні – 19 –Переображення Господнє , 28 – Успіння Богородиці. 
7) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на інтернеті:  
holycrossukrainian.org. 
        30 серпня після Служби Божої запрошуємо вас на обід  з нагоди вдячності 
довготривалого служіння отця-пароха Кирила у нашій церкві  та у зв’язку  з Його 
призначенням в іншу парафію та привітання новопризначеного отця – пароха Маріо 
Дацишина,ЧСВВ.  

Announcements ~ August 16, 2020        

1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.  
2) Holy Hour – On the first Thursday of the month at 7:00pm.                                                                                                          
3) Confessions: Before Liturgies – Saturdays evening ,  Sundays & Holy Days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4)  Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests.  
5) Those who have not yet registered in the parish are kindly asked to do so.  If someone joins 
another parish – (he or she) must unregister. 
6)  Holidays in August - August 19th – Transfiguration of Our Lord (Julian), and  August  28th  - 
Dormition of the Holy Mother of God (Julian) Calendar. 
7) You can find our BULLETIN on our website, simply type: holycrossukrainian.org.    
          Sunday, August 30th after the Divine Liturgy there will be a farewell dinner for our pastor, Fr. 
Cyril, and we will also welcoming our new pastor, Fr. Mario Dacechen . 
  
   † Stefania Huda   passed away at age 97 on August 4, 2020, and was buried Friday, 
August 7, 2020 at Holy Spirit Ukrainian Catholic Cemetery, Campbell  NY. May her 
memory be eternal!   
    To prevent the spread of Coronavirus 
1. Masks are mandatory when you are not at home. 2. Wash hands often with soap and water 

(for 20 seconds) 3. Avoid touching your nose, mouth and eyes. 4. Wipe any areas with water 

and bleach. Wipe down your cell phones and your personal devices with disinfectants. 5. Do 

not shake hands, hug or kiss other people but consider waving. 6. Cover your cough and 

sneeze with a tissue or use your inner elbow, then throw away the tissue. 7. Avoid exposure to 

others who are sick. 8. Please stay home when you are sick. 

    
 

 
      

THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Kateryna Jazyk – req. by: Anna R. and Family   

Altar of the B.V.M.: † LukaszMadarasz   –  req.by: M/M Anna, Julian Tychanski   
Altar of the Pantocrator:  Health & God’s Blessing for Teresa D. – req.by: J.D & Family   
Tetrapod 1: Health & God’s Blessing for Fr. Bernard – req.by: Friends    
Tetrapod 2:  Health & Blessing for Ihor Zakamarok   – req.by Friends     

         
        
          
                                  
                         

                                                                                                              
                      

           

             
                      

Змінні частини Служби Божої                          
10-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                     

Тропарі & стор.  378 

Changeable parts of the Liturgy 
     10th SUNDAY AFTER PENTECOST 

         Trop. & Readings on pg.  12 -13 
in “Sundays After Pentecost ”.                                    

(1Cor. 4:9 -16)   (Mt. 17: 14 -22) 

    

 

August, 2020       Божественні Літургії ~ Divine Liturgies                       Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,    Aug. 16      10TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 10-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

                                                 VEN. ISAAC ~ Преп. ІСААКІЯ      
                                                                                                                                                                                             
  10:00 AM            God Bless our Parishioners                                                                                              
0692                 God’s Blessing /health for Slawka, Iwan & Irka ………………….………   Mother                                                                                                                     
Mon.,   Aug. 17  7 YUTHS  OF  EPHESUS  ~ 7  МОЛОД. ЕФЕСЬКИХ  
0620    7:30 AM    Buddy, Finnigan, Gonzalez,Margaret McMohan ………………...……  T.S. Queen             

Tue.,    Aug. 18  MRT.  EUSIGNIUS  ~  Муч. ЕВСИГНІЯ                       
0416   7:30 AM                † Nina Hladun  ……………………………………………………..………………….… Family 
0688                                   Health & God’ Blessing for Teresa Dolak ……………………… Jerry Dolak & Fam. 

Wed.,   Aug. 19    TRANSFIGURATION OF OUR LORD ~ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ                  

0679     9:00 AM               † †Audrey & Michael Terrebetzky……… Coworkers of SelfReliance (NY)FCU 

0000 7:00 PM † Lukasz Madarasz ~ pan. ………………………..… M/M Anna & Julian Tychanski 

Thu.,    Aug. 20  V-MRT.  DOMETIUS   ~ Прмч. ДОМЕТІЯ                 
0615    7:30 AM    Health & God’s Blessing for Ihor Zakamarok on his B-day……. Friends 
0000                                  Health & God’s Blessing for Fr. Bernard ……………….………………………. Friends 

Fri.,      Aug. 21   ST.  EMILIAN CONF. ~ Свят. ЕМІЛІЯНА             
0678    7:30 AM                  ††  AnNA, Ivan, Petro, Maria  ……………...........................................………… Maryana  

Sat.,      Aug. 22      APOS. MATTHIAS ~  Ап. МАТІЯ                                        
0330 8:00 AM                   † † Kravetz Family ( All members) ~ pan..  …………………............. Liber Family   
0319      5:00 PM                   † Marija Drobenko (1st Anniversary)  …………… M/M John, Maria Drobenko  
 
Sun.,    Aug. 23              11TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 11-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА       

                                             MRT. LAWRENCE ~ Муч. ЛАВРЕНТІЯ      
             10:00 AM                      God Bless our Parishioners  

               0643                               † Teodor Pawelczak  …………………………  Kasia Tychanska & Piotr Staranka   
                                                                                                                                                                 

  


