
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
         
       
    
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       

  

 
 

CHURCH BULLETIN ~ ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 2020 
 
   
  
     
 
     
      
    
   
        
   
    
   
   
   
   
 
          
 
 
 
 

         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  
                        за 6 місяців до вінчання.                                                 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 

 

 
 

 
     
 

 

Announcements ~ November 08, 2020   
1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.  
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.  
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 November: November 8-Feast of Martyr Demetrius and commemoration 
of Stepan Bandera and heroes of the ‘November Uprising.’ November 15th - A memorial 
service for the victims of the Holodomor will be held in our church, following the Divine 
Liturgy. November 21st is the Feast of St. Michael. November 25th is the Feast of St. 
Josaphat. November 26th - Thanksgiving Day and Feast of St. John Chrysostom. November 
28th - Holodomor Remembrance Day - “Light a Candle”  
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 6:30pm.  
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.  
7) Support your church: We kindly ask you to support your parish financially at all times. 
Bills will come and expenses must be paid. 
8) Corona virus protocol: We kindly ask you to follow health protocols established by the 
CDC (Center for Disease Control) guidelines. 
9) Thank you to! Our Provincial, Father Basil Salkovski, OSBM, who 
was instrumental to guide us during the time of the Covid 19 crisis. 
He told us to closedown the church and, after our quarantine, he 
ordered the church to be cleansed and sanitized by professionals 
before the reopening of our church. 
Dear Parishioners, 
Due to Corona Virus Covid 19 infections, we had the church closedown since October 4. 
With much joy we announce the opening of our church this Sunday, November 1st. Please 
make an effort to attend the Sunday Divine Liturgy. We had professionals sanitize and 
cleanse the entire church premises.  
During the shutdown we experienced your charity first hand. Thank you for the food left 
at the door steps of the office, thank you for your understanding and most of all, thank 
you for your prayers. 
Please continue to be careful. Protect yourself and those around you by following the 
recommendations given by the health department. 
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  

08-го ЛИСТОПАДА ~ NOVEMBER 08TH                                                
22-га НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                                                                  

22ND    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


THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

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

Altar of the B.V.M.: † Warwara Lucejko  –  req.by: M/M D. Wertzberger     
Altar of the Pantocrator: † Wolodymyr Hladun  – req.by: Olga Mychajluk 
Tetrapod 1: † Tymko  – req.by: Anna  
Tetrapod 2: † Julia Stefanowski  – req.by Stefanowski Family     

Оголошення ~ 08 листопада  2020 року.    
1) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.                                                                                                                                                                                 
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 листопаді  Листопад  - місяць пам’яті жертв голодомору – геноциду 1932-1933-х років в 
Україні. 
8-го листопада – Свято Вмч. Димитрія та вшановання пам’яті Степана Бандери та гироїв 
Листопадового повстання. 
15-го листопада В нашій церкві відбудеться панахида пам’яті жертв голодомору. 
21-го листопада - Свято святого Михаїла. 
25-го листопада – Свято св. Свмч. Йосафата. «Світильником світлим  ти засіяв, священномучениче 
Йосафате, бо як пастир добрий віддав життя своє за вівці»(Тропар празника). 
26-го листопада – День Подяки та  святителя  Івана Золотоустого. 
28-го листопада - день пам’яті жертв голодомору – акція «Запали свічку» 
5) Молитви -Спільнота  “Матері в молитві”  сердечно запрошує усіх на молитву 28-го листопада о 
6:30 вечора у нашій церкві. 
6) Пальне  Для того,  щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період просимо вашої 
пожертви. Завчасно дякуємо. 
7) Пригадуємо: просимо не забувати про пожертви на церкву навіть тоді, коли ви не є присутніми 
у церкві. 
Нажаль, наші рахунки ніколи не відпочивають. Місяці під час пандемії особливо фінансово є 
важкими в з’язку із зменшиною відвідувальністю. Ваша відсутність у неділю в церкві не звільняє 
вас від фінасової підтримки церкви. 
Разом плекаймо нашу віру у єдності і з вдячністю. «Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в 
смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає!» (св. Апостол Павло).  
8) Церква відкрита: Наша церква відновила спільні богослужіння за участі мирян з дотриманням 
визначних заходів безпеки (зроблено дезинфекцію). 
Зазначаємо, що залишається обов’язок під час перебування у храмі дотремуватися карантинних 
вимог. 

Дорогі Парафіяни і Друзі, 
Впродовж місяця жовтня 2020 року з приводу  короновіруса наша церква була тимчасово 
закрита. З Божої ласки ми вже відчинені. 
Щиро дякуємо за розуміння і терпеливість. 
Ми дуже вдячні за Ваші молитви та підтимку в часі, коли до нас загостив не прошений і 
небажаний гість. 
Ми дуже вдячні всім тим хто нам допомагав (готовили і приносили їжу). Особливо 
дякуємо пані в 94 роки, яка готувала і приносила нам харчі. Це було дуже приємно бачити, 
що наші люди не байдужі на потреби ближніх. 
В особливіший спосіб дякуємо за молитви. 
Хай Бог всіх  благословляє та міцне здоров’я всім посилає! 
Запевняємо Вас, що церква відповідно почищена,  тобто за вимогами безпеки здоров’я. 
Нам потрібно бути дуже обережними, і надалі поступати згідно вказівок медичної безпеки 
захищати себе і своїх, особливо, коли спілкуємося з кимось. Парох . 
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Змінні частини Літургії                                                                         
22-га НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                      

Тропарі & стор 397-399-400 

Changeable parts of the Liturgy 
22nd t SUNDAY AFTER PENTECOST 

Trop. & Readings on pg.  26-27 
in “Sundays After Pentecost ”.                                             

(Gal. 6: 11 –18)   (Lk. 16: 19 - 31) 

    
   

 

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

Sun.,    Nov. 08                 22ND  SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 22-га НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
                                                   G-Mrt. DEMETRIUS ~ Вмуч. ДИМИТРІЯ                                                                                                                                                                                                                      
  10:00 AM                God Bless our Parishioners  

                       Panahyda for Stepan Bandera & the Freedom Fighters of 1918 November   
                          Панахида за Степана Бандеру і Героїв Лисопадового Повстання   
                                                                                                                                                                                                
Mon.,   Nov. 09   Mrt.  NESTOR ~ МУЧ. НЕСТОРА          (Thess. 1: 1 - 5/Lk. 10: 22-24) 

0654    7:30 AM    † Teodor Pawelczak  ……………………………………… N. Pacura and Family 

Tue.,    Nov. 10  Mrt. TERENCE ~ МУЧ. ТЕРЕНТІЯ            (Thess.  1: 16-10/ Lk.  11: 1 - 10)                        
0473   7:30 AM                † Tymothy Filak  (19th Anniv.)………………..……………………………………..…  Anna 

Wed.,   Nov. 11    V-Mrt. ANASTASIA ~ Прмч. АНАСТАСЇІ         (Thess. 2 1-8/Lk. 11: 9-13)                   
0345     7:30 AM              † Julia Stefanowski~ w/pan.  …………………..................……...  Stefanowski Family       

Thu.,    Nov.. 12   Mrts. ZENOBIUS  ~ Муч. ЗИНОВІЯ       (Thess. 2: 9-14/ Lk. 11:  14-23)                   
0414    7:30 AM    † Wolodymyr Hladun ……………………………………………………….……..…… Family 

Fri.,       Nov. 13  Apos. STACHYS  ~  Ап. СТАХІЯ      (Thess.. 2: 14-19/ Lk. 11:23-26)             

0647   7:30 AM                 †  Teodor Pawelczak  ……………………….…………………..……  M/M L.M. Kostryba        
Sat.,       Nov. 14  Sts. COSMAS  & DAMIAN ~ Чудотв. КОСМИ і ДАМ’ЯНА    (2 Cor. 8 1-5/ Lk.  8: 16-21)                                            
0740 8:00 AM  † Lukasz Madarasz ~ w/pan.  ……….…………………..........……  Antonina Janiszak 
0417     5:00 PM  †  Wasyl Puszka  …………….…………………………….……  M/M David Wertzberger    
Sun.,     Nov. 15  23RD  SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 23-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА       

                                             Mrt. ACYNDYNUS  ~ Муч. АКЕНДИНА    
             10:00 AM                      God Bless our Parishioners 
 

   
Щиросердечно вітаємо всіх парафіян і гостей на Богослуженні в нашій парафії. 

We welcome all parishioners and friends to our normal schedule in our parish. 

http://www.holycrossukrainian.org/

