
     
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
         
       
    
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
  
     
 
      
      
    
   
        
   
    
   
   
   
   
 
          
 
 
 
 

         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  

27-го ГРУДНЯ ~ DECEMBER 27TH 
НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ                                                                                                

SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS 

 

 
 

  
 

 

Молитва на завершення року.                                                                                                                     
Наближається кінець року.  

Подякуйте щиро, перепросіть і попросіть про благодаті на наступаючий Новий рік!                                                                                                                                
Господи Ісусе Христе, Ти Бог і людина водночас; Цар вічності й Цар часу. Ми, Твої піддані, 

приходимо до Тебе під кінець старого року, щоби віддати Тобі все те, що було змістом нашого 

життя за минулі місяці.Віддаємося Тобі, Ісусе, такими, як ми є. Віддаємо Тобі все, на що 

вистачило наших сил. Твоїми, Ісусе, нехай будуть діти, які в цьому році народилися. Нехай 

живуть для Тебе і через Тебе отримують благодаті. Твоїм нехай буде все, з чого складається 

життя наших дітей, яких ми виховуємо.Віддаємо Тобі їхні безтурботні моменти й важливі, 

хоча, може, ще й дитячі, тривоги, турботи, переживання й бiль. Твоїми нехай будуть усі їхні 

розваги, обов’язки щодо сім’ї, школи, ровесників.Віддаємо Тобі минулий рік нашої молоді, всі 

їхні злети й боротьбу зі слабкостями. Віддаємо Тобі їхній ідеалізм і природну доброту, а також 

все те, що їх формувало, щоб не дати їм впасти.Віддаємо Тобі труднощі та стрaждання сірого 

щоденного життя людей дорослих. Збери їхні ранні вставання до щоденних обов’язків. Збери 

їхній піт, що стікає з чола під час важкої праці. Збери всі недоспані ночі батьків, які працюють 

у нічні зміни. Збери недоспані ночі матерів, що турбуються про здоров’я своїх дітей.      

“Віддаємо Тобі все, на що вистачило наших сил. Твоїми, Ісусе, нехай будуть діти, які в цьому 
році народилися. Нехай живуть для Тебе і через Тебе отримують благодаті. Твоїм нехай буде 

все, з чого складається життя наших дітей, яких ми виховуємо”.    Віддаємо Тобі всі порухи 
доброї волі, щоб зберегти спокій і дружбу між сусідами. Віддаємо Тобі всі ті моменти, коли 
треба було промовчати (що дуже дорого коштує людям), щоб у сім’ї панували гармонія та 

єдність. Віддаємо Тобі всі стрaждання, яких зазнали від людей злої волі, однак не шукаючи 

помсти. Віддаємо Тобі довгі й жахливо нудні дні хворих і старших людей. Віддаємо Тобі їхні 

недоспані ночі. Віддаємо Тобі стрaждання і стoгони тих, хто серйозно хвoрів цього року. 

Віддаємо Тобі все, що стосується смeрті тих, які відійшли цього року до вічності. Віддаємо 

Тобі всі піднесення нашого серця, коли молимося Тобі. Віддаємо Тобі Хресні дороги 

цьогорічного Великого Посту, радісний спів Марії, Цариці травня, і наше перебирання зерняток 

розарію в жовтні. Віддаємо Тобі всі кроки, яки ми зробили по дорозі до нашого храму. 

Віддаємо Твоєму Отцю ще раз Тебе, якого стільки разів жeртвували, коли збиралися разом на 

Святій Месі. Віддаємо Тобі ще раз наш жаль за грiхи, які визнали на сповіді. Віддаємо Тобі 

нашу радість, коли під час Причастя Ти приходиш до нашого серця. Жeртвуємо Тобі наші 

постанови, зроблені під час адвентових і великопісних реколекцій та коли слухаємо Боже 

Слово. Жеpтвуємо Тобі, Ісусе, все наше, щоби все, що б не увійшло в наше життя в 

Новому році, провадило нас до Тебе і до Тебе наближало.                                                      
Commit the Coming Year to the LORD!                                                                                       

Heavenly Father, we commit the coming year into Thy Hands. May it be a year we will live 
and grow in Thy presence, in Jesus Holy name. We decree that from the beginning to the 

end of the coming year, we shall be like a tree planted by the riverside that bears fruit in its 
season, whose leaves does not wither. Whatever we   do will prosper, in Jesus name (Psalm 

1:1-3). 

  

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 ~ 27 грудня  2020 року.    
1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год.  і одночасно сповідь.                                                                                                                                                                               
2)  Парафіяльне членство - Ласкаво просимо вірних вписатися до парафії.  
3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org 
4) Свята в січні: 1-го – Новий Рік (Григорянський),  6-го – Свят. Вечір,  7-го -  Різдво 
Христове , 8- го- Собор Богородиці , 9-го – Стефана, первомч. , 14-го - Новий Рік 
(Юлянський) , 18-го – Навеч. Богоявління, 19-го – Богоявління.  
5) 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. 
6) Пальне - Щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період,  просимо вашої 
щедрої пожерти.  

7) Маємо на продаж мак , пшеницю , просфору і календарі.  
8) Просимо ласкаво повідомити нас про недужих нашої парафїї, а також ті, хто 
перебувають в лікарні, щоб священик зміг  їх відвідати. 
9) 19-го січня (Богоявління) розпочнеться відвідування Ваших хат з 
Йорданською Водою. Будь ласка, якщо Ви бажаєте, щоб священик завітав до Вас і 
поблагословив хату, то просимо залишіть адресу і телефон, а також вкажіть  
найзручніший для Вас час.  

Вітаємо Всіх парафіян з Новим 2021роком! 
Announcements ~ December 27, 2020   

1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am. & confession. 
2) 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. 
3) When unable to attend services, you may read our CHURCH BULLETIN on our church’s 
website, which is: www.holycrossukrainian.org  
4) Holy Days in January:  1st – New Year (Gregorian),  6th – Christmas Eve , 7th –Nativity Of Crist, 
8th – Synaxis of BVM, 9th – 1st Martyr Stephen, 14th – New Year (Julian), 18th –  Theophany Vigil, 
19th – Theophany. 
5) 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. – confession , 5:00 pm. – Divine Liturgy  
6) 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. 

7) We have poppy seeds, wheat, prosfora and calendars for sale. 
8) Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests. 
9) Blessing of homes on January 19th, Feast of Theophany (Epiphany). If you would like a 

priest to visit and bless your house with Holy Water, please, sand text to   Fr. Mario at: 917-
842 -2819 or leave your address in the sacristy. 

We wish you a very Happy and Healthy New Year 2021! 

 
 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

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

Altar of the B.V.M.: † Mykola Pawelczakt –  req.by: Pizzuto Family                              
Altar of the Pantocrator: † Maria Pawelczak – req.by: Pizzuto Family 
Tetrapod 1:  †Myron Pawelczak  – req.by: Pizzuto Family                              
Tetrapod 2:  † Michael Pawelczak – req. by: Pizzuto Family                                                                         
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Змінні частини Літургії                                                                         
НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ                                                      

Тропарі & стор 447  

Changeable parts of the Liturgy 
SUNDAY of the Holy FOREFATHERS  

Trop. & Readings on pg. 33 - 34 
in “Sundays After Pentecost ”.                                             

(Col .3: 4 –11)      (Lk. 14: 16  - 24) 

    
   

 

Dec, 2020/Jan. 2021       Божественні Літургії   Divine Liturgies          Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,    Dec. 27               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  
                                                                                                                                                                                                               
Mon.,   Dec. 28   MART. ELEUTHERIUS ~ СВМЧ.  ЕЛЕВТЕРІЯ        (Євр 8: 7-13/Mk. 8: 11- 21) 

0217   8:00 AM    † Mykola Pawelczak  …………………………………………………………  Pizzuto Family 
0921                     Blessing/health for Stelmach Fam., Roman, Bohdanna , Andrij  ….. M. Paska 

Tue.,    Dec. 29  PROPH. HAGGAI ~ ПРОП.   АГГЕЯ          (Євр . 9,8-10, 15-23/Mk. 8: 22 - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                          
0218   8:00 AM  † Maria Pawelczak …………….………..................................................... Pizzuto Family 

Wed.,   Dec. 30    PROPH. DANIEL & OTHERS ~ ПРОП. ДАНИЇЛА   (Євр . 10:1 –18 /Mk. 8: 30-34)                   
0219    8:00 AM  † Myron Pawelczak …………………..………………………………….…… Pizzuto Family 
0000   † Roman Wolczuk)~w/pan……………………………………………………….…… Family 

Thu.,    Dec. 31  MRTS. SEBASTIAN ~ МУЧ. СЕБАСТІЯНА   (Євр . 10: 35 -11, 7/ Mk. 9: 10 - 16)                                                  
0845    9:00 AM  † Michael Pawelczak  ................................................................................. Pizzuto Family 
0000      7:00 PM  Thanksgiving Divine Liturgy  

Fri.,       Jan.  1    MRT. BONIFACE ~ МУЧ.  БОНІФАТІЯ    (Євр  11: 8 , 11- 16/ Mk. 9: 33 -41)             

0889   9:00 AM  Special Intention - (Blessing for 2021) …………….………………… Bazilian Fathers 
0000   7:00PM                 Divine Liturgy - (Blessing for 2021) ………………………….…..… Bazilian Fathers 
Sat.,       Jan.  2  G –MRT. IGNATIUS ~ СВЩМЧ. ІГНАТІЯ  БОГОНОСЦЯ   (Еф. 5: 1-8/ Lk.  14: 1- 11)                                            
0858 9:00 AM  † Iwan & Maria Hryszko ……..................................................... Mrs. Anna Wojtowicz 
0762      5:00 PM                 † John Drobenko …………………..………………………………..……………. Tania Sones  
      
Sun.,     Jan. 3   SUNDAY BEFORE NATIVITY ~ НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ ХРИСТОВИ             

             10:00 AM                      God Bless our Parishioners   
                                                  MRT. JULIANA ~ МУЧ. ЮЛІЯНИ                                          

0922                Blessing/health for Terlecky Fam., Stefa, Taras, Lesya, Myron, Natalie, Alex, Olena ……                                                                                              
                                                                                                                                               ……………………. M. Paska 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.holycrossukrainian.org/

