
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
        
       
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
  
  
 
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
  
   
   
          
  
 
     
 
 

         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 

 

   

      

        

                                                                                                                                                                                                   

Прп. й богоносного Євтимія Великого   ~   Святий Євтимій Великий народився 

378 року у вірменському місті Мелітині, де він пізніше був священиком і настоятелем монастирів. 
Згодом Євтимій потайки вирушив до Святої Землі і оселився у келії біля Єрусалима. Проживши 
п'ять років, він віддалився вглиб пустелі. ~ Згодом біля його печери почали поселятися побожні 

пустельники. Так постав монастир, настоятелем якого Євтимій призначив побратима Теоктиста, 

а сам почав вести в пустелі Рува над Мертвим морем самітне і дуже строге життя. Завдяки його 

чуду зцілення сина арабського князя багато арабів навернулися до Христової віри. Представники 

Євтимія брали участь у Вселенських Соборах в Ефесі 431 року та Халкідоні 451 року. Уснув 

Євтимій 473 року, провівши 68 літ у пустелі. 

Молитва 2.02   ~   Владико, Хриcте Боже, що твоїми cтраcтями мої cтраcті зцілив і 

ранами твоїми мої рани вилікував, даруй мені, який багато тобі нагрішив, cльози каяття. 
Змішай моє тіло з пахощами життєдайного Тіла твого і наcолоди душу мою твоєю чеcною 
Кров’ю від гіркоcти, якою напоїв мене ворог. Піднеcи до тебе мій розум, який додолу поник, 
і виведи із cмертельної прірви, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю cліз 
розради, які підноcять дітей до їхнього спадкоємcтва. Отуманений розумом у життєвих 
приcтраcтях, не можу глянути на тебе у хворобі моїй, не можу зігрітиcя cлізьми, які 
виявляють любов до тебе. Але, Владико, Гоcподи, Іcуcе Хриcте, cкарбе дібр, даруй мені 
вcеціле покаяння і cерце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать твою і віднови в 
мені образ твій. Я залишив тебе – не залиши ти мене. Вийди, щоб знайти мене, поверни на 
паcовиcько твоє і поклич мене до овець вибраного твого cтада. Нагодуй мене з ними 
поживою божеcтвенних твоїх Таїнcтв, молитвами пречиcтої твоєї Матері і вcіх cвятих твоїх. 
Амінь.                                                                                                                                                                   

Venerable Father Euthymius the Great ~ Of noble and distinguished parents, 

Euthymius was born in the Armenian town of Melitene near the Euphrates River, in about the 
year 377. He was an only child, born in answer to the prayer of his mother, Dionysia, who had a 
heavenly vision regarding his birth. From his youth he lived a life of asceticism, at first in the 
proximity of his town; but then, after he visited Jerusalem at age twenty-nine, in the desert 
between Jerusalem and Jericho, called Pharan. He filled his days and nights with prayer, divine 
contemplation, meditation and physical labors. Around him gathered many disciples, some of 
whom are glorious saints, such as Cyriacus the Hermit, Sava the Sanctified, Theoctistus and 
others. Through the gift of God, Euthymius was a great miracle-worker: he expelled demons, 
healed the gravely ill, brought forth water in the desert, multiplied bread, and prophesied. He 
taught monks the love of labor, saying: “If you eat bread not earned by your own labor, know that 
you are eating of someone else’s labor.” When some of the younger monks wanted to fast more 
than others, he forbade them to do so and commanded them to come to the communal table, so 
that they would not become prideful as a result of their excessive fasting. He also said that it was 
not good for a monk to move from place to place, for, he said, “a tree frequently transplanted does 
not bear fruit.” Whoever desires to do good, can do it from the place where he is. Concerning love, 
he said: “What salt is to bread, love is to other virtues.”  On the seventh day following his death, 
Euthymius appeared radiant and rejoicing to Dometian, his disciple. The Venerable Euthymius 
was a true “son of light.” He reposed in the year 473. 
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02-го ЛЮТОГО ~ FEBRUARY 02ND                                       

НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ                                                                                             
SUNDAY OF THE ZACCHAEUS       

mailto:hcukicc@yahoo.com


Оголошення ~ 02 Лютого, 2020 року    
1) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.  
2) Пальне – Просимо вашої пожертви, щоб підтримати нашу церкву у теплоті. 
Дякуємо.                                                                                                                                            
3) 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). 
4) Якщо Ви бажаєте, щоб священик завітав до Вас і поблагословив хату, то  
просимо залишіть адресу і телефон, а також вкажіть  найзручніший для Вас час.  
5) Річний звіт Ваших датків на церкву для податків за 2019 р. можна відібрати в 
церковній канцелярії. Прохання попередньо задзвонити і замовити.  
6) Від 3-го лютого  до  8-го лютого не буде відчинена наша церква у зв’язку з 
тим, що отці їдуть на капітулу до Гленкова. Служби Божі за ці дні будуть 
відправлені у монастирі.  
7) Щиро дякуємо всім , хто допомагав в приготуванні “Просфори”. 
8) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на інтернеті: holycrossukrainian.org. 
       Вареники – можна купити у нашій церковній залі після Служби Божої. 
Хто не отримує наші парафіяльні конверти ,то просимо зголоситися до 
офісу, з метою уточнення адреси та номера телефону . Просимо також 
новоприбулих зареєструватися з метою обліку членів , а також це 
стосується і тих парафіян , які ще не зареєструвалися .  

Announcements ~ February 02, 2020   
1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.  
2)  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3) 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). 
4) Blessing of homes.  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. 
5) We are often contacted about making contributions to the Church  –  statements will be 
available by request only . Please come to the rectory and pick up your contribution statement for 
the year 2019.  
6) Due to the Convocation of  Basilian priests our  parish church will be closed from 3rd to the 
8th of February. Mass intentions for these days will be celebrated at the Glen Cove Monastery.                                        
7) Thank you all volunteers for helping us prepare our parish dinner “Prosfora” last Sunday.  It 
wouldn’t be possible without your help. Once again to all of you, thank you very much.                                                
8) You can find our BULLETIN on our website, simply type: holycrossukrainian.orVarenyky  
     Varenyky  –  We  have   varenyky  for sale.    
                                                   

THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Marja Drobenko –  req. by: Roman Hoc     

Altar of the B.V.M.: † Maria, Ilia & Hanna – req by: Mrs. Irina Olenska   
Altar of the Pantocrator: † Tymko & Ksenia Stefanowski– req.by: Stefanowski Family   
Tetrapod 1: † Tymko, Marko, Pawlo, Paraska, Eva, Petro – req.by: Anna   
Tetrapod 2:  Blessings/health for the poor  –  req.by: Anna  

         
       
          
                                  
                        

                                                                                                  

         

           

             
                      

Змінні частини Служби Божої         НЕДІЛЯ 
ПРО ЗАКХЕЯ  /33-a неділя по зісл. Св. Дух                                                  

Тропарі & стор.  

Changeable parts of the Liturgy 
     SUNDAY OF ZACCHEUS/ 33rd Sunday after Pentec. 

         Trop. & Readings on pg.   
in “Sundays After Pentecost ” 
(1  Tm 4: 9 – 15)            (Lk. . 19, 1 – 10) 

    
   
 

 

February, 2020             Божественні Літургії ~ Divine Liturgies            Requested by:  

Sun.,   Feb. 02:   SUNDAY OF THE ZACCHAEUS ~ НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ                                                                                            
                                            VEN. EUTHYMIUS ~ ПРЕП. ЄВТИМІЯ                  
  10:00 AM             God Bless our Parishioners                                                                                               
0408                Blessing/health for Elisabeth Mychajluk on her 7th B-day ……………… Family     

Mon.,   Feb. 03:  CONF. MAXIMUS ~ ІСПОВ. МАКСИМА          
0467    7:30 AM † Maria Serewko …………………………………………………………. Mrs. Anna Zabniak 
0475   ††  AD I. Dantis ………………………………………….……………………….……..  Fr. Cyril I.  OSBM 

Tue.,    Feb. 04:  APOS. TIMOTHY ~ АП. ТИМОТЕЯ         

0364   7:30 AM                † Tymko, Marko, Pawlo, Paraska, Eva, Petro ……………………………..… Anna 
0409                               God’s Blessing for Lonia Mychajluk ....................................................... Family 

Wed.,   Feb. 05:     H-MRT.  CLEMENT ~   СВЩМЧ.  КЛИМЕНТА          
0296   7:30 AM  † Marja Drobenko ………………………...…………................................. Kuzemka Family 
0476   † Patrick O’Reilly …………………………………………………………………. Family  

Thu.,   Feb. 06:    VEN. XENIA OF ROME ~ ПРЕП. КСЕНІЇ РИМЛЯНКИ                        
0365    7:30 AM † Bohdan Pich ……………………………………………………………….. Stephanie Grippo 
0477   † Patrick O’Reilly …………………………………………………………………. Family  

Fri.,      Feb. 07:   ST. GREGORY THEOLOGIAN ~ СВЯТ. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА  
0422    7:30 AM † Semen Demkiw ………………………………………………………… Mrs Sofia Demkiw  
0478   † Patrick O’Reilly …………………………………………………………………. Family  
Sat.,      Feb. 08:       VEN. XENOPHON ~ ПРЕП.  КСЕНОФОНТА                                        
0346  8:00 AM † Ivan & Julia Stefanowski ~pan.  ............................................... Stefanowski Family 
0142      5:00 PM † Anna Bajko  …………………………………………………………  Daria & Oksana Bajko 
 
Sun.,    Feb. 09:                   SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE   ~   НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ      
                                              RELICS OF JOHN CHRYSOSTOM ~ МОЩІ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО                

                                      God Bless our Parishioners  
0485     10:00 AM            Blessing/health for Natalie Golden ………………………… Helen Wesolowsky  

                                                                                                             
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 


