
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
         
       
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
  
   
 
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
  
   
   
          
  
 
     
 
 

         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 

 

 
 

 
     
 
 

Свв. славних і всехвальних, і первоверховних апп. Петра й Павла                     
Молитва 12. 07  ~   Владико, всемогутній Царю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, щоб вибрав 
улюблених учнів і апостолів Твоїх на проповідь спасіння всьому світові, дав їм владу відпускати 
гріхи і приймаєш посередництво їх до Тебе за рід людський, який і судити з ними маєш. Їх самих, 
як друзів Твоїх, нам вельми дорогих, насмілююся я, недостойний, приводити на заступництво до 
Тебе, вельми помічне для спасіння многогрішної душі моєї, молячи їх так:   Святий верховний 
апостоле Петре, первопрестольнику апостольський, твердий у визнанні твоєму каменю віри, 
непорушна після Христа осново Церкви, пастирю словесного стада Христового, ключнику Царства 
Небесного, ловцю, що витягує з глибини незнання. Тобі молюся смиренно: нехай обійме мене 
твоєї божественної ловитви сіть та хай витягне мене з глибини погибельної. Знаю, що прийняв 
єси від Бога благодать в’язати й розв’язувати – розв’яжи мене, зв’язаного путами гріховними, 
покажи твою милість на мені, убогому, та оживи вбиту гріхами душу мою, як колись Тавиту із 
мертвих воскресив ти; воздвигни мене на шлих благий, як колись при Красних воротях кривого 
від лона матері воздвигнув єси, і як тінню твоєю недужі всі зцілялися, так нехай отінить мене 
дана тобі від Бога благодать, зціляючи душевні та тілесні хвороби мої, бо ти все можеш силою 
Христовою, задля якого ти все покинув і пішов услід святих стіп Його. Тому помолися Йому за 
мене, нужденного, щоб визволився я від усякого зла твоїми молитвами.   Святий верховний 
апостоле Павле, вибраний посуде Христовий, небесних таїн звіщателю, народів учителю, сурмо 
церковна, преславний красномовцю, що багато лих перетерпів за ім’я Христове, що зміряв море 
й обійшов землю і нас від омани ідольської навернув. Молю тебе та до тебе кличу: не гидуй 
мною, нечистим, і підійми мене, впалого гріховним лінивством, як у Лістрі кульгавого від лона 
матері підняв єси, і як Євтиха мертвого оживив єси, воскреси й мене з мертвих діл. Ти, що 
молитвою твоєю підвалини в’язниці захитав і в’язнів звільнив, витягни мене із сіті ворожої та 
укріпи мене творити Божу волю, бо все можеш даною тобі від Нього владою. 

************************************************************************************ 

Feast of Saints Peter and Paul ~   O holy Apostles, Peter and Paul, I choose you this day 

and forever to be my special patrons and advocates; thee, Saint Peter, Prince of the Apostles, 
because thou art the Rock, upon which Almighty God hath built His Church; thee, Saint Paul, 
because thou wast fore-chosen by God as the Vessel of election and the Preacher of truth in 
the whole world. 
Obtain for me, I pray you, lively faith, firm hope, and burning love; complete detachment 
from myself, contempt of the world, patience in adversity, humility in prosperity, 
attention in prayer, purity of heart, a right intention in all my works, diligence in fulfilling 
the duties of my state of life, constancy in my resolutions, resignation to the will of God 
and perseverance in the grace of God even unto death; that so, by means of your 
intercession and your glorious merits, I may be able to overcome the temptations of the 
world, the flesh and the devil, and may be made worthy to appear before the chief and 
eternal Shepherd of souls, Jesus Christ, Who with the Father and the Holy Ghost liveth and 
reigneth for endless ages, to enjoy His presence and love Him forever. Amen. 

  
 
 
 

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  

2020 
12-го ЛИПНЯ ~ JULY 12TH                                             

5-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА                                                                                                   
5TH SUNDAY AFTER  PENTECOST         

mailto:hcukicc@yahoo.com
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2020/07/12/apostle/svv-slavnih-i-vsehvalnih-i-pervoverhovnih-app-petra-y-pavla


Оголошення ~ 12 Липня, 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) Наш офіс на  літній період буде працювати у два дні: середу та 
п’ятницю з 11 до 4 години. 
6) Ласкаво просимо парафіян, які ще не є вписані, вписатися в нашу 
парафію (родинна річна внеска - $35,00 , самотні – $25,00, пенсійного віку  - 
$15,00) 
7) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на інтернеті: 
holycrossukrainian.org. 
 
«Богослужбові рекомендації на час вірусної епідемії»  

Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 стало серйозним викликом для  

глобальної людської спільноти. В особливий спосіб цей виклик відчули й 

церковні  

спільноти УГКЦ, яким довелося підлаштовувати духовні практики та літургійні 

звичаї  

до загальних вимог гарантування безпеки вірян. Свідченням турботи УГКЦ про  

вірних стали «Богослужбові рекомендації на час вірусної епідемії», напрацьовані  

Антикризовим центром УГКЦ, які сьогодні публікуються для широкого загалу 

Announcements ~ July, 12, 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)  During the summer, our office will be open 2 days: Wednesday & Friday  
from: 11am to 4pm. 
6) You can find our BULLETIN on our website, simply type: holycrossukrainian.org.  
                              

THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Nina Hladun  –  req. by: Olga Mychajluk    

Altar of the B.V.M.: † Zenowia Hladun –  req.by: Olga Mychajluk   
Altar of the Pantocrator: †Michael Terrebetzky– req.by: Family   
Tetrapod 1: Health/Blessing for Parishioners – req.by: Fr’s OSBM   
Tetrapod 2: † Audrey Terrebetzky  –  req.by Co-workers from Self Reliance,NY    

         
        
          
                                  
                        

                                                                                                         

                     

           

             
                      

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

Тропарі & стор.  370-371 

Changeable parts of the Liturgy 
     5th SUNDAY AFTER PENTECOST 

         Trop. & Readings on pg.  7-8 
in “Sundays After Pentecost ” 
(Rom. 10, 1 – 10)            (Mt.  8: 28 – 9, 1) 

    

 

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

Sun.,   July. 12      5TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 5-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
                                                 APOS.  PETER and PAUL ~ АПП. ПЕТРА І ПАВЛА  
                                                                                                                                                                           

  10:00 AM            God Bless our Parishioners                                                                                              

0611                 † Fr’s.  Myroslaw & Ilarion (pan. on Monday) ………  Semeniuk Family                           
Mon.,   July. 13  SYNAXIS of 12 APOSTLES  ~  СОБОР 12-ох Апп.  
0613    7:30 AM    † Olga ………………………………………………………………..……..……  Lidia Dlaboha                                     

Tue.,    July. 14  Mrts. COSMAS & DAMIAN ~ Чудотв. КОСМИ І ДАМ’ЯНА                  
0602   7:30 AM                God’s Blessing/health for Maksym ……............................................................ Lesya 

Wed.,   July. 15  † ROBE OF THE BV MARY ~ † ПОКЛАДЕННЯ РИЗИ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ                

0614   7:30 AM  † Wolodymyr  ………………………………………………………………..… Lidia Dlaboha 

Thu.,   July. 16   MRT.  HYACINTH ~ МУЧ. ЯКИНТА               

0616    7:30 AM    Buddy,Finnigan,Gonzalez, Margaret McMahon  ………….…… T.S. Quinn 

Fri.,      July. 17   BISH.-ST. ANDREW OF CRETE ~ СВ. АНДРІЯ КРИТСЬКОГО         
0615    7:30 AM                  † MyroslawPreyma ……………………………………………………..…… Lidia Dlaboha 
0655                                        † Margareta & Kyrylo …………………………………………………  Nedilenko Family 

Sat.,      July. 18       VEN. ATHANASIUS OF ATHOS ~ ПРЕП. АТАНАСІЯ АТОНСЬКОГО                                      
0531 8:00 AM                  † Myrom Witiuk (2nd Anniv.) …………...............................................… WitiukFamily 
 
0526    5:00 PM                  † Audrey Terrebetzky  ……………………….… Co-workers from Self Reliance,NY 
 

Sun.,    July. 19  6TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 6-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА       

                                             VEN.  SISOES THE GREAT ~ ПРЕП. СІСОЯ ВЕЛИКОГО     
                 
                                       God Bless our Parishioners  

0611    10:00 AM              † Fr’s.  Myroslaw & Ilarion   …………………………  Semeniuk Family                                                                                                                                           

  


