
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
        
 
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
  
  
 
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
  
   
   
          
  
 
     
 
 

         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 

 

   

      

        

                                                                                                                                                                                                

Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії 
   День смерти Пресвятої Богородиці зветься в нашій Церкві Успення, бо її тіло після 
смерти не зотліло, але разом з душею було взяте до неба. Не маємо історичних 
даних, як довго Божа Мати ще перебувала на землі після Христового Вознесення, 
ані коли, де і як вона померла, бо про це святе Євангеліє нічого не згадує. Основу 
празника Успення творять священна традиція Церкви від апостольських часів, 
апокрифічні книги, постійна віра Церкви та однозгідна думка святих Отців і 
Вчителів Церкви першого тисячоліття християнства. ~ Найдавніше записане 
передання, що говорить про смерть Пресвятої Богородиці, є у творі, який у Західній 
Церкві відомий як Перехід Святої Марії, а на Сході той сам твір має назву "Святого 
Йоана Богослова слово на Успення Святої Богородиці". Автор цього твору 
невідомий. Одні історики думають, що цей твір походить з кінця другого або 
початку третього сторіччя, а инші — з кінця шостого віку. З цього твору 
довідуємося про святе й чудесне Успення Пресвятої Богородиці. Ось його коротка 
історія: ~ "Три дні перед смертю явився Пречистій Діві Марії архангел Гавриїл і 
звістив від її Сина Ісуса Христа час її переходу до вічности. На день її смерти в 
чудесний спосіб зібралися в Єрусалимі апостоли, хоч були розсіяні по різних краях 
світу. Не було тільки апостола Томи. Божа Мати висловила бажання, що хоче бути 
похована в Гетсиманії коло своїх батьків і свого Обручника Йосифа. Сам Христос у 
супроводі ангелів і святих прийшов по душу своєї Пресвятої Матері. Апостоли при 
співі побожних гимнів на своїх раменах занесли її тіло до гробу і три дні від нього 
не відходили. Третього дня прийшов здалека апостол Тома й дуже бажав ще 
востаннє поглянути на Пресвяту Богородицю. Коли ж гріб відкрили, то її тіла там 
уже не було, а тільки похоронні ризи. Успення Пресвятої славної Владичиці нашої 
БогородиціТепер усі зрозуміли, що вона воскресла і з тілом та душею її взято на 
небо".                                                                                                                                                       

Dormition of the Mother of God ~ The feast of the Dormition or Falling-asleep of the 
Dormition is celebrated on the 15th /28th of August, preceded by a two-week fast. This feast, which 
is also sometimes called the Assumption, commemorates the death, resurrection and glorification 
of Christ’s mother. It proclaims that Mary has been “assumed” by God into the heavenly kingdom 
of Christ in the fullness of her spiritual and bodily existence. ~ As with the nativity of the Virgin 
and the feast of her entrance to the temple, there are no biblical or historical sources for this feast. 
The Tradition of the Church is that Mary died as all people die, not “voluntarily” as her Son, but by 
the necessity of her mortal human nature which is indivisibly bound up with the corruption of this 
world. ~ The Church teaches that Mary is without personal sins. In the Gospel of the feast, 
however, in the liturgical services and in the Dormition icon, the Church proclaims as well that 
Mary truly needed to be saved by Christ as all human persons are saved from the trials, sufferings 
and death of this world; and that having truly died, she was raised up by her Son as the Mother of 
Life and participates already in the eternal life of paradise which is prepared and promised to all 
who “hear the word of God and keep it” (Lk11.27–28).  
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25-го СЕРПНЯ ~ AUGUST 25TH                            

10-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                          
10TH    SUNDAY AFTER PENTECOST   

mailto:hcukicc@yahoo.com
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2017/08/28/apostle/uspennya-presvyatoyi-vladichitsi-nashoyi-bogoroditsi-y-prisnodivi-mariyi


THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Katerine  –  req. by: Maria Paska      
Altar of the B.V.M.: Blessing/health for Renne, Alex & children –  req. by:  Stefanowski Family 
Altar of the Pantocrator: Irinas’s O. intention – req.by: Irina O.                                                                              
Tetrapod 1: † Bohdan –  req.by: Maria Paska  
Tetrapod 2: Anna’s intention – req.by: Anna   

Оголошення ~ 25 Сепня, 2019 року                                                                                                                                                 

1) Свята Година – перший четвер кожного місяця о 7 год. вечора. 
2) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.                                                                                                                                                
3)  Пожертви на Стемфордську Єпархію: Річна квота становить 
$7,000.00  (поки що: +$4,239.00 ~ потрібно ще $2,761.00). Звертаємось 
до тих, які  ще не зложили свої пожертви, щоб чим скоріще  це зробили.  
4) 22 вересня 2019 р. відбудеться наш Парафіяльний Фестиваль . 
Шукаємо спонсорів і просимо також Вашої допомоги (Листи для контакту є 
на столі у притворі церкви) . Якщо б ви бажали пожертвувати будь-яку річ на 
наш Парафіяльний Пікнік,то  принесіть будь ласка до нашої канцелярії. 
Також просимо допомоги у придбанні печива на наш фестиваль.    
5) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на website: holycrossukrainian.org.  
6) В середу ,28 серпня – свято Успіння Пресвятої Богородиці .Це обов’язкове свято і день 
благословення зілля –квітів. В  цей день святковий порядок богослужень 9 год. ранку та  7 
год. вечора.  

                                               Announcements ~ August 25, 2019  
1) Holy Hour  –  On the first Thursday of the  month at 7:00pm 
2) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3)  Stamford Bishop’s Appeal – We have been tasked with reaching a $7,000 
contribution. We currently have reached $4,239.00, it is still needed $2,761.00.  
Those who have not contributed yet, please, send in your donations as soon as 
possible since we are past the deadline.                                                                                                                                                      
4)  Our Annual Ukrainian Heritage Festival, will take place September 22, 2019 -   If anyone has 
any items they would like to donate for our table please bring them to the office. We are also 
looking for sponsors, letters for sponsors are on the table at the entrance to the church. Thank you 
for your help in giving them away at your work place. 
We would greatly appreciate it if you would prepare cakes or any sweets for our Festival. 
5)  You can find our BULLETIN on our website, simply type:holycrossukrainian.org.  
6) Wednesday, August 28 is the feast of the Dormition of Our Lady. (Assumption) – Holy Day of 
obligation. Flowers are blessed on this day.  Divine Liturgy on that day 9:00AM & 7:00PM 

 
† Maria Drobenko at the age of 90 – passed away August 22,2019 and will be  buried  
Thursday, August 29, 2019 at Holy Spirit Cemetery , in Hamptonburg , NY. Panakhyda 
– Wednesday, August 28, at 7:30PM – Thomas M. Quinn & Son, 41-45 58th St., 
Woodside, NY. May her memory be eternal!  -  Condolences to all Drobenko Families   
 

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

         
       
          
                                  
                        

                                                                                         

                   

           

             
                      

Змінні частини Служби Божої 
10-а 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 ” 

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

    
   
 

 

August, 2019              Божественні Літургії ~ Divine Liturgies                     Requested:    
              

Sun.,   Aug. 25:              10TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 9-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА       
                                            MRTS. PHOTIUS & ANICETAS ~ Мучч. ФОТІЯ і АНИКИТИ        
                 10:00 AM               God Bless our Parishioners  
0232                                          Irina’s O. intention ………………………………………………………………………. Irina O.                 

Mon.,   Aug. 26:  V-CONF. MAXIMUS ~ Преп. МАКСИМА    
0229    7:30 AM † Bohdan  …………………………………………………………………………….  Maria Paska                                        

Tue.,    Aug. 27:   RELICS OF THEODOSIUS ~ МОЩІ ТЕОДОСІЯ 

0231 7:30 AM              † Katherine …………………………………………………………………………  Maria Paska            

Wed.,   Aug. 28:  DORMITION of the MOTHER of GOD ~ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ЬОГОРОДИЦІ     
0000   9:00 AM    God Bless our Parishioners  
0171   7:00 PM                Blessing/health for Alexander ………………………………………….  Prestay Family 

Thu.,    Aug. 29:  ICON OF CHRIST ~ ОБРАЗ ІС ХР       
0233    7:30 AM Irina’s O. intention ………………………………………………………………………. Irina O.     

Fri.,      Aug. 30:    MRT. MYRON~ Муч. МИРОНА 
0234    7:30 AM Blessing/health for Sara & Rebecca ……………………………... Gloria Brunschede   

Sat.,     Aug. 31:                MRT. FLORUS & LAURUS ~ Мучч. ФЛОРА й ЛАВРА                                  
0200  8:00 AM † Iryna (1st Anniv.)~ pan. ………………………………………..….  Maria Krehovecka    
                                                
0092      5:00 PM             Special Intention 
   
Sun.,    Sept. 01:   11TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 11-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА      
                                              MRT. ANDREW   ~ Муч. АНДРІЯ          
              10:00 AM  God Bless our Parishioners  
0054            Blessing/health for Renee, Alex & children (Happy B-day) ……………  Stefanowski Family       
 
    
                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 


