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         Розпорядження  Богослужінь                             Schedule of Divine Liturgies 
                        В  неділю: 10:00 ран.                                                          Sunday: 10:00 am 
                           В суботу:  8:00ран, і 5:00 веч,(англ,)                              Saturday: 8:00 am & 5:00 pm (Eng,) 
                           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.І 

                           Сповідь: за 30-ть хвилин перед віправою                  Confessions: We kindly ask you to come  
                            (або за домовленністю).                                                           to the church half an hour in advance.  
                           Вінчання: Необхідно звернутися до пароха              Weddings: Make arrangements with the Pastor  

                               за 6 місяців до вінчання.                                                            6 months in advance. 
                           Хрещення: за домовленням з парохом                         Baptisms:  by apt. with the Pastor. 
                        Похорон: просимо зконтактуватися з парохом                   Funerals: Please make arrangements with the  
                        перед тим як звертатися  до погребового.         Pastor prior to going to the Funeral Home.                                                                                                                                                
                          Відвідини хворих: просимо повідомити нас про     Visiting the Sick: Please notify the Church Office when you  

                              недужих нашої парафії.                                                                      have loved ones in the hospital or nursing home. 

Українська Католицька 

Церква Чесного Хреста 

Отці Василіяни 

Fr. Mario Dacechen, OSBM ~ Pastor – cell: 917-842-2819 
  Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 
  Office: (718) 932-4060 ~ Fax: (718) 932-6370 

31-12 30th St. - Astoria, NY 11106     e-mail:hcukicc@yahoo.com 
Website: www.holycrossukrainian.org. 

Office Hours: Monday  

 

 
 

 
     
 

    

 
Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці 

     Поміж святими, яких наша свята Церква вшановує, Мати Божа займає перше місце. Вона 
єдина поміж усіма людьми, яка ніколи й ні в чому не образила Господа Бога. Вона є єдиною 
особою, яку Господь зберіг від первородного гріха, щоб на ній не було жодної гріховної 
плями. Святий Архангел Гавриїл у Благовіщенні каже Богородиці: "Радуйся Благодатна, 
Господь з тобою! Благословенна ти між жінками" (Лк 1,29). Це означає, що Вона є 
найпершою й найсвятішою між усіма жінками й взагалі між усіма людьми. Свята Церква 
навчає, що всі люди, які народжуються на цей світ, перебувають у стані первородного 
гріха. Це означає, що вони є позбавлені освячуючої Божої ласки, а разом з цим і 
спадкоємства Царства Небесного. Первородний гріх всі люди успадкували від наших 
прародичів Адама та Єви, які згрішили і своїм гріховним вчинком, віддали нас під вплив 
диявола. Первородний гріх, наче та страшна заразлива пошесть, поширився на всіх 
нащадків Адама, тобто на цілий людський рід. Тільки ОДНА особа з-поміж усіх людей, яка 
ніколи не була під впливом диявола — це Мати Божа – Пречиста Діва Марія. Особливою 
волею Божою, була збережена від первородного гріха, заради заслуг свого Божого Сина — 
Ісуса Христа. Крім того, Вона ніколи у своєму житті не образила Небесного Отця.Її навіть не 
торкнулася тінь найменшого повсякденного гріха. Вона цим самим розтоптала голову 
диявола (змія), відвічного ворога людства, який нас усіх підштовхує до гріхів. Другою 
причиною того загального вшанування Пречистої Діви є те, що вона стала матір’ю 
Богочоловіка Ісуса Христа та матір’ю цілого людства. Ісус Христос визначив це тоді, коли, 
висячи на хресті, звернувся до Пречистої Діви Марії зі словами: "Жінко це син твій", а після 
звертаючись до учня – апостола Йоана Євангеліста, сказав, "Це мати твоя!" (Йо 19,26). Той 
улюблений учень Христа, св. Йоан, представляв тоді усе людство. Кожен з нас знає, як 
хороша мати любить своїх дітей. Для неї її власне дитя — це найгарніша, найкраща, 
найдорожча істота в цілому світі. Не думаймо про Неї, як про якусь нам далеку царицю, Яка 
зайнята своїми власними справами й не має часу для нас земних людей, що так низько 
стоять у порівнянні з Нею.  Думаймо про Неї краще, як про нашу рідну маму, про Маму, яка 
нас так любить, що не пожаліла б заради нас віддати Свого єдиного Сина. Думаймо про 
Богородицю також як про всемогутню Матір, яка, хоч сама не може зробити, проте все 
може випросити в Свого Божого — всемогутнього Сина. Він найперше вибрав собі її за 
Свою матір. Як дивно Господь Бог готував ту, що мала бути Матір’ю нашого Спасителя. 
Вона — повна ласки, свята, пречиста й непорочна стала достойним святим кивотом, у 
якому замешкав сам Божий Син – Ісус Христос. 

The Nativity of Christ 
The Church celebrates the coming of the Son of God into the world with the feast of the Nativity of 
Christ. The birth of Christ is announced to the shepherds by the angel of the Lord: “To you is born 
this day in the city of David a Saviour, who is the Christ, the Lord”. The Fathers of the Church 
extolled Christmas night as a day of joy and peace:  

“Today the Bountiful One became poor for our sake. Today we receive a gift for which we did not 
ask…This present day threw open the heavenly door to our prayers…Now the Divine Being took 
upon himself the seal of humanity, in order for humanity to be decorated by the seal of Divinity.” 

 

  

20-го ГРУДНЯ ~ DECEMBER 20TH 
28-ма  НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                                                                  

28TH  SUNDAY AFTER PENTECOST 

H o l y  C r o s s  
U k r a i n i a n  
C a t h o l i c  
C h u r c h  

 
B a s i l i a n  
F a t h e r s  

mailto:hcukicc@yahoo.com


Оголошення ~ 20 грудня  2020 року.    
1) Свята Година  –1-ший  четвер  кожного місяця  о 7-ій год. вечора. 

2) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год.  і одночасно сповідь.                                                                                                                                                                               
3)  Парафіяльне членство - Ласкаво просимо вірних вписатися до парафії.  
4) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org 
5) Свята в грудні: 
   22-го – НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ ПРЕЧ. ДІВИ МАРІЇ. 
   25-го – РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА (Григорянський календар) 

6) Молитви - Спільнота “Матері в молитві” сердечно запрошує усіх на молитву в останню 
суботу місяця, сповідь від 4-ої год., Сл. Божа о 5-ій год. та молитви за дітей. 
7) Пальне - Щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період,  просимо вашої 
щедрої пожерти.  
8) Урочисте Св. Причастя: У кого є діти, які мають понад 8 років, просимо нас повідомити 
по парафіяльному мобільному тел. (917) 842-2819). 
9) Маємо на продаж мак , пшеницю , просфору і календарі.  
10) Просимо ласкаво повідомити нас про недужих нашої парафїї, а також ті, хто 
перебувають в лікарні, щоб священик зміг  їх відвідати. 
 

Вітаємо із Різдвом Христовим всіх, хто святкує по Григоріянському календарі. 
ВЕСЕЛИХ РІЗДВЯНИХ СВЯТ! 

Announcements ~ December 20, 2020   
1) Holy Hour – On the first Thursday of the month at 7:00pm  
2) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am. & confession. 
3) We are kindly asking for everyone that attends services regularly to register as a parishioner. 
If someone joins another parish – (he or she) must unregister. Those that change the address 
please let us know. 
4) When unable to attend services, you may read our CHURCH BULLETIN on our church’s 
website, which is: www.holycrossukrainian.org  
5) Holy Days in December:  
    22nd IMMACULATE CONCEPTION 
    25th NATIVITY OF CHRIST (Gregorian calendar) 
6) The Prayer group, “Mothers in Prayer” is inviting, all who can, to join them in prayer at our 
church, every last Saturday of the month at 4:00pm.  
7) Church Heating: As we enter colder weather, we will need to heat up the church. Please, 
support our church heating fund. Thank you in advance.  
Support your church: We kindly ask you to support your parish financially at all times. Bills will 
come and expenses must be paid. 
8) Who has children for the Solemn Holy Communion please call (917)-842-2819). 
9) We have poppy seeds, wheat, prosfora and calendars for sale. 
10) Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests. 
 

We wish everyone a very Merry Christmas! 
 

 

 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Wasyl&Sofia Marko– req. by: Olga Colandro & Family  

Altar of the B.V.M.: † Barry Chait –  req.by: M/M David Wertzberger                              
Altar of the Pantocrator: † Petro Buryk – req.by: M/M Myron Buryk  
Tetrapod 1:  †Robert Wertzberger – req.by: M/M David Wertzberger                              
Tetrapod 2:  † Myron Witiuk – req. by: Witiuk Family                                                                         
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Змінні частини Літургії                                                                         
28-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                      

Тропарі & стор 408 -409 

Changeable parts of the Liturgy 
28TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Trop. & Readings on pg. 32 - 33 
in “Sundays After Pentecost ”.                                             

(Col .1: 12 –18)      (Lk. 14: 16 - 24) 

    
   

 

December, 2020       Божественні Літургії   Divine Liturgies                   Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,    Dec. 20               28TH    SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 28-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                                                                                                                                                    

  10:00 AM             God Bless our Parishioners ~ BISH. AMBROSE ~ СВЯТ. АМВРОСІЯ  
0854                               Blessing/health for Irka. ……………………………………………………...….…. Mama  
                                                                                                                                                                                                               
Mon.,   Dec. 21   VEN. PATAPIUS ~ ПРЕП.   ПАТАПІЯ              (Євр 3, 5-11,17- 19/Lk. 20: 27- 44) 

0336   7:30 AM    † Wasyl Dmytryszyn ~w/pan.…………………………… Mr. Nicholas Dmytryszyn 
0735                     † Petro Buryk (15th Anniv.)   …..………………………….…………. M/M Myron Buryk 

Tue.,    Dec. 22  IM. CONCEPION OF THE MOTHER OF GOD ~ НЕПОР. ЗАЧ. ПРЕСВ.  БОГОРОДИЦІ                                                                                                                          
         (Євр . 4,1 -13/Lk. 21: 12 - 19)                                                                                                                                                                   
0762   9:00 AM  † John  Drobenko …………….……….......................................................…... Patty Torkos 
0923   7:00 PM   Good health for Ihor Moroz ……………………………………….…………..………….. Maria Paska 

Wed.,   Dec. 23    MRT. MENAS ~ МУЧ. МИНИ                                  (Євр . 5:11 – 6,8 /Lk. 21: 5-7, 10-11, 20-24)                   
0555    7:30 AM  †† Michael, Maria, Ivan, Marja, Ivanka…………………..….Mrs. Maria J. Drobenko 
0000                                    † Zenovy (2nd Anniv.)~w/pan…………………………….…………..Natalka Fedosyk 

Thu.,    Dec. 24  VEN. DANIEL the Stylite ~ Преп.ДАНИЇЛА Стовпника   (Євр . 7: 1-16/ Lk. 21: 28 -33)                                                  
0845    7:30 AM  †† Audrey & Michael Terrebetzky  ……….....Co-workers from Self Reliance,NY 
0000                 † Yaroslaw (9th Anniv.)………………………………………………….Zakamarok Family 

Fri.,       Dec. 25  VEN. SPIRIDON ~ СВЯТ. СПИРИДОНА   (Євр  7: 18 - 25/ Lk. 21: 37 -2 2, 8)             

0889   9:00 AM  Blessing/health for Shirley……………………………………………….……Anna Sierant 
Sat.,       Dec. 26  MRTS. EUSTRATIUS ~ МУЧЧ.  ЄВСТАТІЯ   (Еф. 2: 11-13/ Lk.  13: 18 - 29)                                            
0855 8:00 AM  Blessing/health for Olha and Hanya……...................................................Parishioner 
0449      5:00 PM                 † Audrey Terrebetzky …………………..……………………. M/M David Wertzberger                         
  

Sun.,     Dec. 27 29TH   SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 29-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
                                                   SUNDAY of the Holy FOREFATHERS ~   НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ           

             10:00 AM                      God Bless our Parishioners ~ MRTS. THYRSUS ~ МУЧЧ. ТИРСА  

                                                
0920                                Blessing/health for Mark, Maria, Adriana, Anthony Paska…………. Maria Paska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.holycrossukrainian.org/

