
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
  
    
 
 
 
 
    
 
    
    
    
  
       
 
   
   
 
   
   
          
 
 
    
 
 

         Порядок Служб Божих                                            Schedule of Divine Liturgies 
                   В  неділю: 9:30 і 11:00 ран.                                             Sunday: 9:30 am & 11:00 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. 
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2018 
08 -го ЛИПНЯ ~ JULY 08TH      

6-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                                                                     
6TH    SUNDAY AFTER PENTECOST 

 
                        

  Свв. славних і всехвальних, і первоверховних апп. Петра й Павла 
        Святим апостолам завдячуємо скарб Христової віри. Вони передали нам Христову науку, від них 
маємо святе Євангеліє й апостольські листи, вони поклали тривку основу під Христову Церкву. 
        Про велике значення святих апостолів для нас говорить слуга Божий митрополит Андрей 
Шептицький. "Апостоли в повному значенні того слова, — каже він, — є нашими батьками по вірі. 
Через їх руки Бог дав людству й кожному народові у християнській Церкві все, що належить до Божої 
апостольської традиції. У своєму аскетичному житті, як і в проповіді, не можемо, отже, забувати, що 
все маємо з їхніх рук. Їх апостольським трудам і їх молитвам завдячуємо все, що маємо... На перше 
місце висувається святий апостол Павло, який у своїх Посланнях дав Церкві таке рясне Боже 
Об'явлення й такі рясні Божі науки... Круг церковного року висуває на перше місце апостола Петра, 
призначуючи йому два дні в році — Поклін його кайданам 16 січня і 29 червня" (Про Почитання 
святих, 1941).          Східна Церква з великою урочистістю святкує 29 червня празник, який в наших 
богослужбових книгах має таку назву: "Святих славних і всехвальних первоверховних апостолів 
Петра й Павла". Обидва ці апостоли визначні своїм характером, своєю ревною апостольською працею 
та своїм великим культом у святій Церкві. 
                                                 Молитва 
   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.  

     Old Calendar: Holy Apostles Peter and Paul  -  Veneration of the two great Apostles, 
Peter and Paul, has its roots in the very foundations of the Church. They are the solid rock 
on which the Church is built. They are at the origin of her faith and will forever remain her 
protectors and her guides. To them Rome owes her true greatness, for it was under God's 
providential guidance that they were led to make the capital of the Empire, sanctified by 
their martyrdom, the center of the Christian world whence should radiate the preaching of 
the Gospel. 
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THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Michael, Maria,Ivan, Ivanka -  req. by M/M John Drobenko     

Altar of the B.V.M.: Special intention - healing for Philip S. – req. by Mr.Orest Pich 
Altar of the Pantocrator: Special intention - healing for A.B.   – req. by Anonymous                                                                                   
Tetrapod 1:  Healing for my Family -   req. by Anonymous  
Tetrapod 2:  For People in Ukraine  – req. by M/M Allen & Mary Roth    

Оголошення ~ 08 Липня, 2018 року  

1  Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.  
2) Пожертви на Стемфордську Єпархію: Вам був висланий лист, де ви знайдете 
пояснення на що будуть використані пожертви. Річна квота становить $7,000.00. Уже є 
зібрана сума : $2,700,00. Щоб досягти вказаної суми, звертаємось до вас з проханням 
пожертвувати хоча б $60.00 але це за вашими можливостями Імена тих, хто пожертвує 
$100.00 і більше будуть надруковані у  “Сівачі”. 
3) 23 вересня 2018 р відбудеться наш Парафіяльний Фестиваль . 
Шукаємо спонсорів і просимо також Вашоі допомоги (Листи для 
контакту є на столі у притворі церкви) 
4) )Проща – Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії запрошують  усіх 
на 64 щорічнуПрощу Успіння Богородиці, яка відбудеться  11-12 серпня 
2018 р. на території St. Mary’s Villa/Sloatsburg, NY.  Тема: Марія, Взірець 
Молитви  “Робіть те , що Він вам скаже…..” 

5) Всіх новоприбулих просимо реєструватися до нашої парафії. 
6) Хто має дітей до Першого Причастя просимо батьків  
зголоситися до офісу 
************************************************************************** 

Announcements ~ July 08, 2018 

1)   Recitation of the Rosary  -  Sundays: 9:30 am . 
2)  Stamford Bishop’s Appeal – form and explanation letter have been mailed.      
We need to reach a quota of $7,000.00 and as of July 6th   we received 
$2,700.00. So please help as to reach the above quota by mailing your 
contribution or place it in the collection basket.  Thank you in advance for your 
support.  
3)  Our Annual Ukrainian Heritage Festival, will take place September 23rd 2018   -   If 
anyone has any Ukrainian items they would like to donate for our Ukrainian 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.  
4) ) Pilgrimage – Sisters Servants of Mary Immaculate  invite  everyone for 64rd Annual Holy 
Dormition (Assumption) Pilgrimage , on  August 11-12, 2018  at St. Mary’s  Villa ,  
Sloatsburg , NY.   
Theme:  Mary, our Model of Prayer   “Do Whatever He Tells You…”      
 
   ~ Please check announcement board in church vestibule on weekly basis~ 

         

       
       
        
                                
                         

                                                 
                                           

       

  
          
                 

Змінні частини Служби Божоі 
6-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                              
Тропарі: стор. 371-372 

 July 2018                   Божественні  Літургії  -  Divine Liturgies                                    Requested:                      

Sun.,   July  08       6TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 6-та   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА 

                                 V-Mrt. FEBRONIA ~ Препмуч. ФЕВРОНІЇ   

              10:00 AM         God Bless our Parishioners   

1704                                   Safe travel for Irene an d Myron Buryk    ………………………  Anonymous                                 

Mon., July  09          Ven. DAVID of  Thessalonica   ~ Преп. ДАВИДА  Солинського  
1536 7:30 AM        † Petronela Bortnyk ~ pan.    …………………………………………    Kramarchuk Family 

Tue.,  July  10           Ven. SAMSON ~ Преп. САМПСОНА    
1250                              † Maria Styslowycz ………………………………........................    Ms.Daria & Oksana Bajko   

Wed., July  11          Relics of CYRUS & JOHN ~ Мощї. КИРА І ІВАНА 

1363    7:300 AM         † Nina Hladun    ……………………………………………..    Hladun & Mychajluk Families           

Thu.,  July  12           Apos.  PETER and PAUL ~ Апп. ПЕТРА І ПАВЛА  
1497     9: 00 AM          God Bless our Parishioners 
1497      7:00 PM         † Michael, Maria, Ivan & Ivanka     ……………………………………  M/M John Drobenko 

Fri.,    July  13           † SYNAXIS of 12 APOSTLES ~ † СОБОР 12-ох Апп.  
1559      7:30 AM          † Joseph, Sophia & Michael Kowal ………………………………………..   Mrs. Anna Panas    

Sat.,    July  14           Mrts. COSMAS & DAMIAN ~ Чудотв. КОСМИ І ДАМ’ЯНА                
1580      8:00 AM          † Fr. Christopher Woytyna   ………………………………………………  Joan & John Grippe      
 

1708      5:00 PM          God’s Blessing & healing for my Family tree   ………………………………    Anonymous        
 

Sun.,   July  15         7TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 7-ма   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА 
                                      † ROBE OF THE BV MARY ~ † ПОКЛАДЕННЯ РИЗИ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ  
               10:00 AM           God Bless our Parishioners 

1428                                 God’s Blessing/health  Myron Buryk on his Birth Day   ………………………….   Irina 
                           
                 

 
  

 

Changeable parts of the Liturgy 
6TH    SUNDAY AFTER PENTECOST             

Trop. & Readings on pg. 8-9 
in “Sundays After Pentecost” 
(Rm. 12: 6-14)         (Mat. 9: 1 - 8)  
 

 

 
 
 

 


