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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.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 

 

 
 

 
     
 

 
Святий Миколай 

 День святого Миколая відзначають 19 грудня. Його особливо люблять діти по всьому 
світу, оскільки воно дарує частинку справжнього чаклунства. Святий Миколай - один із найбільш 
шанованих постатей в християнстві, як у католиків, так і у православних. 
 За традицією в цей день діти знаходять подарунки, заховані під подушками, і вірять, що їх 
приніс Святий Миколай. Миколай вважається покровителем мандрівників, моряків, торговців, 
сиріт, захисником обмовлених і невинно засуджених. Також його люблять діти, які навчаються у 
святого милосердя і слухняності. Святий Миколай народився в III столітті (270-286) в грецькій 
колонії Патара, недалеко від Лікії (Мала Азія). Вважається, що батьки майбутнього архієпископа 
були заможними людьми, але при цьому вірили в Христа і активно допомагали бідним. З 
дитинства Микола повністю присвятив себе вірі, багато часу проводив в храмі. Подорослішавши, 
став читцем, а потім священиком у церкві, де настоятелем служив його дядько, єпископ Микола 
Патарський. А потім зійшов на єпископський престол в місті Мирі. 
 Нового архієпископа дуже полюбили люди за доброту, справедливість і чуйність. При 
цьому він був ревним борцем з язичництвом, руйнував ідолів і викривав єретиків. 
У 325 році святий Миколай став учасником першого Вселенського Собору, що проходив в Нікеї. 
Досягнувши глибокої старості, святий Миколай мирно помер приблизно в 351 році. Після смерті 
його нетлінне тіло замироточило і стало об'єктом паломництва. 
 Св. Миколай був  прикладом християнського життя, на практиці прагнув реалізувати 
подвійний аспект християнської любові -  Бога та ближнього і робив це так, як написано в 
Євангелії: “Не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили 
за те; нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний” (Мт. 6,1-4) 
 Чому важливе це свято? Свято Миколая – втілення людяності, доброти та високих моральних 
цінностей. День заємодопомоги та турботи, коли варто допомагати знедоленим, бідним та 
хворим. 
 Святий Миколай – образ, що асоціюється з високими моральними якостями, глибокою 
вірою у Бога та у праведність існування на землі. Не гроші, а любов, порядність, доброчесність та 
благородство керують світом. Дарувати любов один одному – це благо що дав нам Господь, а 
навчив це робити Св. Миколай. “Священноначальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися 
душі наші”. (Тропар )..                                         

Prayer to St. Nicholas 
 O good Father, St. Nicholas, great and wonderful Wonderworker! By your prayers, you cured every sickness 
and pain and delivered from death. I sincerely implore you, who are quick to come to the aid of those who 
are in sorrow and in the temporal needs of this life, hasten to me with your help. Protect all from fire and 
flood, hunger and plague, from serious illness, and sudden death. Protect me throughout my life, especially 
in the hour of my departure from this temporal world into eternity. Defend me with the shield of your 
prayers before the just judge, our Lord Jesus Christ, and help me to be worthy to glorify and praise God’s 
mercy, together with you, forever in heaven. Amen. 

Молитва до св. о. Миколая Святий 
Отче Миколаю, вірний заступниче тих, що до Тебе вдаються і в Тебе просять помочі. Молю Тебе, 
заопікуйся мною та захорони мене від дочасних нещасть, а ще більше від душевних нещасть, себто 
від гріхів. Святий Отче! Як Ти змилосердився над трьома ув'язненими воєводами й вибавив їх від 
кари смерти, так змилосердися і наді мною, що топлюся в гріхах і заслуговую собі на вічну загибель. 
Святий Отче Миколаю, встався за мене перед милосердним Богом й випроси мені ласки, щоб я в 
здоров'ї, невинності душі, а головно, без гріха перейшов (перейшла) цю долину сліз, а у вічності 
разом із Тобою славив (славила) у Тройці єдиного Бога на безконечні віки. Амінь. 

  

 
   

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  

13-го ГРУДНЯ ~ DECEMBER 13TH 
27-та  НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                                                                  

27TH  SUNDAY AFTER PENTECOST 

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 ~ 13 грудня  2020 року.    
1) Свята Година  – В четвер 3-го грудня о 7-ій год. вечора. 

2) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год.  і одночасно сповідь.                                                                                                                                                                               
3)  Парафіяльне членство - Ласкаво просимо вірних вписатися до парафії.  
4) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org 
5) Свята в грудні:  
   19-го - СВ. ЧУДОВ. МИКОЛАЯ 
   22-го – НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ ПРЕЧ. ДІВИ МАРІЇ. 
   25-го – РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА (Григорянський календар) 

6) 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. 
7) Пальне - Щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період,  просимо вашої 
щедрої пожерти.  
8) Урочисте Св. Причастя: У кого є діти, які мають понад 8 років, просимо нас повідомити 
по парафіяльному мобільному тел. (917) 842-2819). 
 

ДОБРОЧИННІСТЬ: Всі ми чекаємо на прихід Св. Миколая, а особливо, діти. Та  найбільше 
Його потребують ті діти, які втратили тата чи маму на війні, діти, які вимушено 
опинилися за межами рідної домівки (в сиротинцях). Важливість часу, дарованого нам 
Богом, спонукає нас не тільки перевірити валізу нашого життя, звіряючись на Боже слово, 
але і наповнювати її добрими ділами, “ бо віра без діл є мертва”. ( Ап. Яків 2: 14-26) 
Приготовляючись до Різдва Христового постом, молитвою і милостинею – поділімося тим, 
що маємо. “Бутьте милосердні, як і Отець Ваш милосердний” (Лк. 6.36). 

Announcements ~ December 13, 2020   
1) Holy Hour – On the first Thursday of the month at 7:00pm  
2) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am. & confession. 
3) 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. 
4) When unable to attend services, you may read our CHURCH BULLETIN on our church’s 
website, which is: www.holycrossukrainian.org  
5) Holy Days in December:  
    19th ST. NICHOLAS  
    22nd IMMACULATE CONCEPTION 
    25th NATIVITY OF CHRIST (Gregorian calendar) 
6) 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.  
7) 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. 
8) Who has children for the Solemn Holy Communion please call (917)-842-2819). 
 
 
 

 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Barry Chait– req. by: M/M D. Wertzberger   

Altar of the B.V.M.: † John Drobenko  –  req.by: Patty Torkos     
Altar of the Pantocrator: † Zenowia Hladun – req.by: Mrs.Olga Mychajluk 
Tetrapod 1:  Employment for Zina – req.by: Mrs.Olga Mychajluk  
Tetrapod 2:  Succesful surgery for Lonia – req. by: Mrs.Olga Mychajluk                                                                        
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Змінні частини Літургії                                                                         
27-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                      

Тропарі & стор 407 -408  

Changeable parts of the Liturgy 
27TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Trop. & Readings on pg. 31 - 32 
in “Sundays After Pentecost ”.                                             

(Eph.6: 10 –17)   (Lk. 13: 10 - 17) 

    
   

 

December, 2020       Божественні Літургії   Divine Liturgies                   Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,    Dec. 13               27TH    SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 27-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                                                                                                                                                    

  10:00 AM          God Bless our Parishioners ~ APOS. ANDREW ~ АП.  АНДРІЯ  

0852                    Blessing/health for Fr. Mario D. & Fr. Bernard P. ……….….…. Parishioner (Mrs. A. S.)  
                                                                                                                                                                                                               
Mon.,   Dec. 14   PROPH.  NAHUM ~ ПРОР. НАУМА              (2 Тим. 2: 20- 26/Lk. 19: 37 - 44) 

0335   7:30 AM    † Daria Dmytryszyn ~w/pan.………………….….……… Mr. Nicholas Dmytryszyn 
0399                     † Andrey Olenskyj ~w/pan.  …………………………..……………. Mrs Irina Olenskyj 

Tue.,    Dec. 15  PROPH. HABAKKUK ~ ПРОР. АВАКУМА   (2Тим. 3:16-4,4/Lk. 19: 45-48)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
0755   7:30 AM  †† Ivan & Marja Drobenko …………….………..........................…... Bohdan & Mariyka 

Wed.,   Dec. 16    PROPH. ZEPHANIAH ~ Прор. СОФОНІЇ   (2Тим. 4:9 - 22 /Lk. 20: 1-8)                   
0757    7:30 AM  †† Ivan & Marja Drobenko …………….………..........................…... Bohdan & Mariyka 

Thu.,    Dec. 17  G- MRT. BARBARA, John DAM. ~ Вмуч. ВАРВАРИ, Івана ДАМ (Тит. 1: 5-2,1/ Lk. 20: 9 -18)                                                  
0832    7:30 AM  † Vasyl,Magdalyna,Vasyl,Petro, Olga  ………....................................… Yakim Family 

Fri.,       Dec.18  VEN.  SABBAS the Cons. ~ Преп. САВИ Освя.   (Тит. 1: 15-2, 10/ Lk. 20: 19-26)             

0413   7:300 AM † John Drobenko   ………………………………………………………… Bohdan & Mariyka 
Sat.,       Dec. 19  ST. NICHOLAS ~ СВ. МИКОЛАЯ     (Еф. 1: 16-23/ Lk.  12: 32 - 40)                                            
0642 9:00 AM  † Teodor Pawelczak ……..................................................................................... Anna Filak 
                                 † Michael Pawelczak ………………………………………………………….. Pizzuto Family 
                                 † Wasyl Pich ………………………………………………………………….  Stephanie Grippo 
                                  † Semen Demkiw …………………………………………………………. Mrs. Sofia Demkiw 
                                     † Michael, Maria, Ivan & Marja, Ivanka …………………......…… Maria J. Drobenko 
                                 † Marek & Tymothy Filak ……………………………………………………….. Anna Filak 
0488      5:00 PM                 † Barry Chait ………………………………………………..……. M/M David Wertzberger 

                                 
Sun.,     Dec. 20 28TH   SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 28-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА            

             10:00 AM                      God Bless our Parishioners ~ APOS. ANDREW ~ АП.  АНДРІЯ 
0854                      Blessing/health for Irka. …………………………………………………………………...….…. Mama 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.holycrossukrainian.org/

