
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
        
       
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
  
  
 
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
  
   
   
          
  
 
     
 
 

         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 

 

   

      

        

                                                                                                                                                                                                    

Йоана Золотоустого 
   Святий Йоан Золотоустий народився 344 року в Антіохії. Був дуже талановитим і мудрим, 
відзначався письменницькими та ораторськими здібностями. Згодом він шість років прожив у 
пустелі, проводячи час у молитві та пості. 386 року був висвячений на священика, а 398 року став 
царгородським архиєпископом. Жертвенний пастир турбувався про добро і спасіння довірених йому 
душ. Він написав шість книг про священство, а також Божественну Літургію, яка сьогодні є основою 
для богослужінь Східної Церкви. 
   Владика багато терпів, особливо через царицю Євдоксію, якій не сподобалися його проповіді, 
спрямовані проти легковажності жінок. Цариця спричинилася до того, що Йоан двічі відбував 
заслання. Під час останнього він важко занедужав і 407 року віддав Господеві свою праведну душу. 
За численні та цінні своїм змістом духовні твори Церква надала йому почесне звання Учитель 
Церкви, а за красномовні науки він став відомий у християнському світі як Йоан Золотоустий. 

    Молитва св. Івана Золотоустого на кожну годину дня 
  Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо 
думками, словом або ділом згрішив (згрішила) я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінности, 
забуття, легковажности і закам’янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, 
просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішив (згрішила), – а Ти 
як Бог щедрий помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, 
щоб я прославив (прославила) ім’я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба твого (рабу 
твою), в книгу життя, і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив 
(зробила) я перед тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи, 
окропи в моє серце росу благодаті Твоєї. Господи неба і землі, згадай мене, грішного раба твого, 
окаянного й нечистого (грішну рабу твою, окаянну й нечисту) в царстві твоїм, амінь. Господи, в 
покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені 
добру думку. Господи, дай мені сльози, і пам’ять про смерть, і упокорення. Господи, дай мені 
помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи дай мені 
терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед 
тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми, і 
творити в усім волю твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих 
пристрастей, і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як Ти волиш; 
нехай буде воля твоя й у мені, грішному (грішній), бо Ти благословенний єси на віки. Амінь. 
 ****************************************************************************************************** 

   St. John Chrysostom 
  Was an important Early Church Father. He is known for his preaching and public speaking, his 
denunciation of abuse of authority[6] by both ecclesiastical and political leaders, the Divine Liturgy of Saint 
John Chrysostom, and his ascetic sensibilities. The epithet Χρυσόστομος (Chrysostomos, anglicized as 
Chrysostom) means "golden-mouthed" in Greek and denotes his celebrated eloquence.[2][7] Chrysostom was 
among the most prolific authors in the early Christian Church, exceeded only by Augustine of Hippo in the 
quantity of his surviving writings.[8] 

   One of the recurring features of John's homilies is his emphasis on care for the needy.[42] Echoing themes 
found in the Gospel of Matthew, he calls upon the rich to lay aside materialism in favor of helping the poor, 
often employing all of his rhetorical skills to shame wealthy people to abandon conspicuous consumption: 
  Chrysostom's extant homiletical works are vast, including many hundreds of exegetical homilies on both 
the New Testament (especially the works of Saint Paul) and the Old Testament (particularly on Genesis). 
Among his extant exegetical works are sixty-seven homilies on Genesis, fifty-nine on the Psalms, ninety on 
the Gospel of Matthew, eighty-eight on the Gospel of John, and fifty-five on the Acts of the Apostles.[ 
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THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Wasyl Puszka –  req. by: M/M David Wertzberger     

Altar of the B.V.M.: Blessing/health  for Roman Fediv – req by: Mama Olha  
Altar of the Pantocrator: † Ivan & Marja Drobenko – req.by: M/M John & Maria Drobenko 
Tetrapod 1: † Maria & Bohdan Serewko –  req.by: Mrs. Anna Zabniak  
Tetrapod 2: † Paraska Brenia  – req.by: Anna   

Оголошення ~ 24Листопада, 2019 року 
1) Свята Година – перший четвер кожного місяця о 7 год. вечора. 
2) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.  
3) Молитви – молитовна група “Матерів  в Молитві” сердечно запрошують усіх на 
молитву  в суботу 30-го листопада  о 6:00 вечора у нашій церкві.                                                                                                                                              
4) Пальне – зближається зимовий період. Просимо вашої пожертви, щоб 
підтримати нашу церкву у теплоті. Дякуємо. 
5) Сьогодні у залі під церквою маємо каву та солодке. Ласкаво запрошуємо всіх 
зійти для товариства. 
6)28 грудня в Пенсильванії відбудеться прем’єра вистави “Miracle of Christmas”. 
Вартість білета,проїзд і харчування $145.00 Діти від 8 до 18 років –половина ціни. 
Бажаючим звертатися до пані Олі або до офісу. 
7) Св. Миколай – 22-го грудня до нас завітає Св. Миколай. Просимо батьків 
підготувати дітей до зустрічі з Ним. Також буде кава і печиво. 
8)В місяці листопаді молимось за прославу слуги Божого Андрея Шептицького.  
9) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на інтернеті: holycrossukrainian.org.                
10) Хо бажає допомогти організації  ОЖОЧСУ  просимо звертатися до пані Маріі Лібер за 
телефоном 718-721-9521.  

                                 Announcements ~ November 24, 2019 
1) Holy Hour  –  On the first Thursday of the  month at 7:00pm 
2) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.  
3) Prayers – Prayer Group:  “Mothers in Prayer” invite everyone to prayers for those in need on last 
Saturday of the month at 6:00 pm.(November 30th)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4)  Winter season is approaching, we kindly ask for your financial support to help us with the heating of 
our church building. Thank you very much for your generosity.                                                                                                                                                   
5) Please join us this Sunday November 24th for coffee and cake in the Church Hall. 
Everyone is welcome! 
6)  December 28th, - trip by bus from our parish to Pennsylvania for the premiere of the 
theater exhibition called “Miracle of Christmas”. Ticket price with travel and dinner is 
$145.00, for children between 8 and 18 half price. For those that are interested, please 
call Ms. Ola or rectory office. 
7) Throughout the month of November we are praying for the beatification and 
eventual canonization of the Servant of God, Metropolitan Andrew Sheptytsky, OSBM. His 
portrait is displayed in church throughout November. 
8) You can find our BULLETIN on our website, simply type: holycrossukrainian.org  
9) St.  Nicholas – Will be visiting us December 22nd, we ask parents to prepare their children to meet 
with Him. We will have coffee and cake  

We wish you a very 
Blessed and Happy Thanksgiving with Family and Friends! 

         
       
          
                                  
                        

                                                                                                 

     

           

             
                      

Змінні частини Служби Божої 
22-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                       
Тропарі &  стор. 400-402 

Changeable parts of the Liturgy 
22nd   SUNDAY AFTER PENTECOST  

         Trop. & Readings on pg.  27-28  
in “Sundays After Pentecost ” 

( Eph. 2: 4-10)    (Lk. 8, 26 – 39) 

    
   
 

 

November, 2019       Божественні Літургії ~ Divine Liturgies                  Requested by:        

Sun.,   Nov. 24:            23RD SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 23-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                            
                                           VEN. TEODORE STUDITE, MRT. VICTOR ~ ПРЕП. ТЕОДОРА СТУДИТА, МУЧ. ВІКТОРА            
  10:00 AM              God Bless our Parishioners  
0000                       Blessing & health for all employees of the Self Reliance Bank ………  Fr. Cyril I. , OSBM 

Mon.,   Nov. 25:  BISHOP-MTR. JOSAPHAT! ~ СВЩМЧ.  ЙОСАФАТА !       
1975    9:00 AM † Maria & Bohdan Serewko ~pan.  ………………………………  Mrs. Anna Zabniak 
0378    7:00 PM † Wasyl   .........................................................................................................................  Hanna 

Tue.,    Nov. 26:  ST. JOHN CHRYSOSTOM ~ СВЯТ. ЙОАНА  ЗОЛОТОУСТОГО    
0275 7:30 AM † William Pich  (40th Day) ~ pan. ..............…………..……..  Ms. Stephanie Grippo  
0339   † Wasyl Sierant  ……………………………………………….………….  Mrs. Anna Sierant   

Wed.,   Nov. 27:    APOS. PHILIP ~ Ап. ПИЛИП          
1891   7:30 AM  † Ivan Drobenko (5th Anniv.) & Marja ………………………. M/M John Drobenko  
0362   † Walter Kornaha ~pan.  …..…………..  

Thu.,    Nov. 28:  FAST BEGINS, MRT. GURIAS ~ ПОЧ. ПИЛИПІВКИ, Іспов. ГУРІЯ 

                                                                     ~ THANKSGIVING DAY ~             
1843    9:00 AM   God’s Blessing/health For Roman Fediv on his Birthday ……..…  Mama Olha      

Fri.,      Nov. 29:     EVANG. MATTHEW ~ ЄВАНГ. МАТЕЯ 
0288    7:30 AM Blessings/health for Vlodjo, Luke,Lauren, Tamara & Paul …… Eva Raczynsky 
Sat.,     Nov. 30:       V-BISH. GREGORY ~ СВЯТ. ГРИГОРІ                                     
0180  8:00 AM † Fr. Ivan, Fr. Myroslaw & Irina ~ pan.  ......................................  Semeniuk Family  
0000      9:00 AM            † Yurij  ………………………………………………………………………….………………  Family 
0276      5:00 PM † Kateryna Jazyk  …………………………..……………………............…… Phillis Pastuzyn 
 
Sun.,    Dec. 01:           24TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 24-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА      
                                             MRTS. PLATON & ROMAN ~ МУЧЧ. ПЛАТОНА Й РОМАНА             
              10:00 AM  God Bless our Parishioners  
0000                      Blessing & health recovery for Mrs. Anna Sierant …………………………..…….…. Friend’s    

                                                                                                             
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 


