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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. 
                        Сповідь: перед кожною Службою Божою.                   Confessions: before Divine Liturgies.      
                        Вінчання: Необхідно звернутися до пароха              Weddings: Arrangements made with  
                         6 місяців перед шлюбом.                                                   the Pastor  6 months in advance. 
                        Хрещення: за домовленням з парохом.                        Baptisms:  by apt. with the Pastor. 

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, Wednesday & Friday ~ 1:00pm to 4:00pm. 

 
 

Українська Католицька 

Церква Чесного Хреста 

Отці Василіяни 

 

 
 

 
     
 

 

    

Воздвиження чесного і животворного Хреста  
    Сенс свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього глибоко вкорінений у нашому 
житті, адже це свято життя, перемога над смертю того, хто любить нас і дає нам життя; то 
ж які б події ми не переживали цього дня, приймімо у своє серце справжній мир, адже 
внутрішній мир – це не просто стан душі; це присутність Ісуса, Який у кожному з нас, як і в 
кожному з наших братів – християн чи нехристиян – продовжує переживати те таїнство 
життя, яким є хрест. 
   Сенс свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього глибоко вкорінений у нашому 
житті, адже це свято життя, перемога над смертю того, хто любить нас і дає нам життя; то 
ж які б події ми не переживали цього дня, приймімо у своє серце справжній мир, адже 
внутрішній мир – це не просто стан душі; це присутність Ісуса, Який у кожному з нас, як і в 
кожному з наших братів – християн чи нехристиян – продовжує переживати те таїнство 
життя, яким є хрест.  Апостол Павло також говорить: «А що живу тепер» (Гал. 2, 20), тобто  
у земному житті, в якому ми тепер перебуваємо – «у тілі» – як ми, у слабкості, в гріхах, у 
цьому світі смерти, «а що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, Який полюбив 
мене» (Гал. 2, 20). Та не в минулому, а тепер, полюбив «до кінця», «Який полюбив мене й 
видав себе за мене». Це точнісінько те, що ми переживаємо на кожній Божественній 
літургії. У Божественній літургії Він виявляє свою любов «до кінця», віддаючи своє життя,  
а його життя – це не ідеалізація, не абстракція. Воно походить від живої Пресвятої Тройці і 
втілене в улюбленому Синові, Який любить нас, дає нам своє життя, жертвує себе за нас.     
У цьому і є таїнство кожної Божественної літургії.  

    О Господи! - до тебе я взиваю: Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю! (Пс 141.1)  

Why Do We Celebrate the Feast of the Holy Cross? 

  It's easy to understand that the Cross is special because Christ used it as the instrument of our 
salvation. But after His Resurrection, why would Christians continue to look to the Cross?  Christ 
Himself offered us the answer: "If any man will come after me, let him deny himself, and take up 
his cross daily, and follow me" (Luke 9:23). The point of taking up our own cross is not simply 
self-sacrifice; in doing so, we unite ourselves to the sacrifice of Christ on His Cross.    When we 
participate in the Mass, the Cross is there, too. The "unbloody sacrifice" offered on the altar is     
the re-presentation of Christ's Sacrifice on the Cross. When we receive the Sacrament of Holy 
Communion, we do not simply unite ourselves to Christ; we nail ourselves to the Cross, dying   
with Christ so that we might rise with Him.     "For the Jews require signs, and the Greeks seek 
after wisdom: But we preach Christ crucified, unto the Jews indeed a stumbling block, and unto 
the Gentiles foolishness . . . " (1 Corinthians 1:22-23). Today, more than ever, non-Christians see 
the Cross as foolishness. What kind of Savior triumphs through death?   For Christians, however, 
the Cross is the crossroads of history and the Tree of Life. Christianity without the Cross is 
meaningless: Only by uniting ourselves to Christ's Sacrifice on the Cross can we enter into eternal 
life.  

 
  

                                        

20-го ВЕРЕСНЯ ~ SEPTEMBER 20TH                                               
15-та НПЗСД  - ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕННЯМ                                                                                                  

15TH S A P  - BEFORE EXALTATION      

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
http://www.ecumenicalcalendar.org.ua/2017/09/27/apostle/vozdvizhennya-chesnogo-i-zhivotvornogo-hresta
http://www.drbo.org/x/d?b=drb&bk=49&ch=9&l=23#x
https://www.thoughtco.com/catholic-mass-542959
https://www.thoughtco.com/catholic-mass-542959
https://www.thoughtco.com/the-sacrament-of-holy-communion-542131
https://www.thoughtco.com/the-sacrament-of-holy-communion-542131
http://www.drbo.org/x/d?b=drb&bk=53&ch=1&l=22#x


Оголошення ~ 20 Вересня,  2020 року          

1) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год. (В пам’ять смерті Андрія Щептицького) 
2) Ласкаво просимо парафіян, які ще не є вписані, вписатися в нашу парафію, для чіткого обліку 
наших парафіян та звітності перед Стемфордською  єпархією.  (родинна   річна внеска - $35,00 , 
самотні – $25,00, пенсійного віку  - $15,00). 
3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на інтернеті: www.holycrossukrainian.org 
4) Свята у вересні – 21-го  - Різдво Пресвятої Богородиці, 27-го – Воздвиження Чесного 
Хреста (наше  Храмове Свято). 

    10-го  жовтня 2020 відбудеться  Віртуальна Конференція:«Перетворюючи лихо у 

Єдність, Гідність та Зцілення»..Реєстрація на сторінці:stamforddio.org з 1-го вересня 2020 р. 

Детальна інформація на дошці оголошень. Запрошуємо Вас до участі у конференції. 

Announcements ~ September 20, 2020        

1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2) Those who have not yet registered in the parish are kindly asked to do so.  If someone joins another parish – 
(he or she) must unregister.  
3) You can find our BULLETIN on our website, simply type:www.holycrossukrainian.org.  
4) Holy Days in September – 21st – Nativity of the Holy Mother of God, 27th – Exaltation of the 
Holy Cross (our Feast Day). 

      Дорогі парафіяни і друзі  

Повідомляю Вас, що у з’язку з карантином цього року не буде фестивалю, але запрошуємо всіх 

на наше Храмове Свято, яке відбудеться в неділю 27-го вересня 2020 року після Божественної 

Літургії у церковному залі. Просимо всіх парафіян прийти поспілкуватися, посвяткувати разом, 

як одна християнська родина та запізнатися з новим парохом. До зустрічі! Ваш Парох. 

      Dear parishioners and friends 

I wish to inform you that, due to the Coronavirus pandemic, we will cancel this year ‘Heritage Day 

Festival’, which was scheduled to take place on Sunday, September 27, 2020. None the less, on that 

Sunday, we will celebrate our Parish Feast Day with the Solemn Divine Liturgy at 10:00am, followed 

by other festivities and luncheon at the parish hall. I’m looking forward to meet you.    The Pastor. 

 УВАГА 
1. Маски треба брати коли ви є поза домом  2. Мити руки милом не менще ніж 20 цекунд  3.  Не торкати 
руками лице ( ніс, уста і очі)  4.  При зустрічах не вітатися  руками і поцілункам, а тількипомахом руки.              
5. При Кащлю закривати уста хусточкою або рукою.  6. Просим не відвідувати хворих  а тільки телефонічно.              
7. Просимзалишатися вдома, копи ви є хворі.  
 To prevent the spread of Coronavirus 
1. Masks are mandatory when you are not at home. 2. Wash hands often with soap and water (for 20 

seconds) 3. Avoid touching your nose, mouth and eyes. 4. Wipe any areas with water and bleach. Wipe 

down your cell phones and your personal devices with disinfectants. 5. Do not shake hands, hug or kiss 

other people but consider waving. 6. Cover your cough and sneeze with a tissue or use your inner 

elbow, then throw away the tissue. 7. Avoid exposure to others who are sick. 8. Please stay home when 

you are sick. 
        ********************************************************************************** 

З нагоди Різдва Божої Матері, вітаємо Марії. Божих ласк і щедрот. 
Greeting: On the occasion of the Nativity of the BVM we greet all Mary. 

 
 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Andrej Olenskyj – req. by: Mrs. Irina Olenskyj   

Altar of the B.V.M.: † Oksana Sobashek  –  req.by: Mrs. Nadia Moskalchyn   
Altar of the Pantocrator: Blessings/Health for Fr. Bernard Panczuk – req.by: Friends 
Tetrapod 1: Blessings/Health for Fr. Mario Dacechen – req.by: Friends    
Tetrapod 2: † Andrey Sheptytsky – req.by Parishioners      
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   Змінні частини Літургії                          
15-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                     

Тропарі & стор.  218  

Changeable parts of the Liturgy 
     15th SUNDAY AFTER PENTECOST 

         Trop. & Readings on pg.  38 -39 
in “Sundays After Pentecost ”.                                    

(Gal. 6: 11 –18)   (John. 3: 13 -17) 

    

 

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

Sun.,    Sept. 20     15TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 15-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

                                                 MRT.  SOZON ~ Муч. СОЗОНТА                                                                                                                                                                                      
  10:00 AM            God Bless our Parishioners                                                                                   
                                                                                                                                                           
Mon.,   Sept. 21  NATIVITY OF B V MARY ~ РІЗДВО ПРЕЧИСТОЇ БОГОРОДИЦІ   
0371    9:00 AM    God’s Blessings/health for Andrea ……………………….….. Ms. Stephanie Grippo   
0397    7:00 PM              † Andrej Olenskyj …………………………………….…………………  Mrs. Irina Olenskyj 

Tue.,    Sept 22  ST.  JOACHIM & ANNA ~   СВВ.  ЙОАКИМ і АННА                         
0534   7:30 AM                † Myhaylo Ostafijczuk ~ pan. ………………..………. Mrs. M. Ostafijczuk & Family 

Wed.,   Sept. 23    MRT. MENODORA   ~ Муч. МИНОДОРИ                      
0649     7:30 AM               †  Teodor Pawelczak ……………………………………………….…………  Ivan Michalcio 

Thu.,    Sept. 24  VEN. TEODORA ~ Преп. ТЕОДОРИ                    
0625    7:30 AM    Buddy, Finnigan, Gonzalez,Margaret McMohan …………………...……  T.S. Quinn  

Fri.,      Sept. 25   MRT. AUTONOMUS ~ Свмуч. АВТОНОМА               
0703   730 AM                 †  Stefania Huda ……………………………………………………………...…… Huda Family 
0623                                   Buddy, Finnigan, Gonzalez,Margaret McMohan ……………….......……  T.S. Quinn    
Sat.,      Sept. 26      MRT. CORNELIUS ~ Муч. КОРНИЛІЯ                                            
0329 8:00 AM ††  Kateryna, Ivan, Pavliv & Liber Family ~ pan. ……….……..…….. Liber Family 
0609     5:00 PM                 † Kateryna Jazyk  …………………………………………………….…..…  Mrs. Anna Roach 
 
Sun.,    Sept. 27      16TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 16-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА       

                                             EXALTATION of the HOLY CROSS ~ ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА       
             10:00 AM                      God Bless our Parishioners   
0667                     God’s Blessings/health for Michael & Karolina Filak (1st Wedd. Anniv) ……  A. Filak. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                     

Reminder: 

       Повідомлення : Просимо замовляти  Служби Божї на 2021 рік.                                                                                                                                  
  

http://www.holycrossukrainian.org/

