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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 

 

 
 

 
     
 

 
ПІСТ ПЕРЕД ПРАЗНИКОМ ХРИСТОВОГО РІЗДВА (ПИЛИПІВКА)  

“Покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство… 
Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його”(Мт. З, 2-3). 

 Наша церква завжди готується коротшим або довшим постом до великих і світлих празників. Маємо великий 
і святий піст перед празником Пасхи. Та довгий піст перед Різдвом Христовим. Це свято, як і празник Пасхи, 
належить до найбільших у році, тому і його піст творився на зразок пасхального, і, навіть, називається 
Чотиридесятницею.  

З давна празник Христового Різдва був на рівні з празником Христового Воскресення. Тому й церковний 
статут дивиться на Христове Різдво, як на другу Пасху. “Цей сорокаденний піст схожий на піст Мойсея, який 
постив 40 днів і ночей; хліба не їв  і води не пив. І написав на таблицях слова союзу, десять слів (Вих.34,28). 
Постім і ми 40 днів і приймемо живе Слово Боже воплочене від Діви і причастимося Його 
Тіла”(С.Солунський). 

Різдвяний піст став для церкви також символом молитов і постів старозавітних патріархів і пророків, які з 
тугою очікували приходу Месії. Наша Церква має прадавню традицію, за якою вірні готуються до празника 
Христового Різдва не тільки молитвою і постом, але й святими таїнствами сповіді і святого причастя.  

Остаточно установили час Різдвяного посту на Соборі 1166 року в Царгороді за патріарха Луки Хризоверга і 
цісаря Мануїла Комнена. Цей Собор приписує сорокаденний піст перед Христовим Різдвом і каже його 
починати від дня святого Пилипа, тобто від 15  листопада до 24-го грудня (григ. Кал.), від 28-го листопада до 
6-го січня (юлянський кал.) Через це він отримав назву посту святого Пилипа або Пилипівки. 

У наш час свята церква з різних причин досить злагіднила дуже строгі пости, які були раніше, і залишила їх  
добрій волі вірних. Та це не означає, що ми не зобов’язані до практики духа жертви, покути й посту. Любов 
до Христа Господа, добро нашої душі та любов нашої священної традиції нехай будуть для нас головними 
спонуками в тому, щоб кожного разу до зустрічі празника Христового Різдва ми приготовляли наше серце й 
душу молитвою, постом, милостинею і святими Таїнствами. Будьмо свідомі того, що через щире й ревне 
духовне приготування, наше серце стане достойним того, щоб в ньому народився Ісус Христос своєю 
ласкою, любов’ю і миром. Постім і ми в усі часи, памятаючи слова нашого Спасителя: “Ти ж, коли постиш, 
намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що 
перебуває в тайні; і  Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі” (Мт 6, 16-18).                                        

Why fast before the Nativity? 

We fast before the Great Feast of the Nativity in order to prepare ourselves for the celebration of Our 
Lord’s birth. As in the case of Great Lent, the Nativity Fast is one of preparation, during which we focus on 
the coming of the Savior by fasting, prayer, and almsgiving.  By fasting, we “shift our focus” from ourselves 
to others, spending less time worrying about what to eat, when to eat, how much to eat, and so on in order 
to use our time in increased prayer and caring for the poor. We learn through fasting that we can gain 
control over things which we sometimes allow to control us—and for many people, food is a controlling 
factor.  While fasting from food, however, we are also challenged to fast from sin, from gossip, from 
jealousy, from anger, and from those other things which, while well within our control, we all too often 
allow to control us.   During the Nativity Fast, we are called upon to refrain from meat, dairy, fish, wine, 
and olive oil. At the same time, we are challenged, within this framework it is of course fast to the best of 
our ability, and to do so consistently.  
If we must modify the extent to which we fast within this framework, it is of course possible, but in every 
instance our fasting should be consistent and regular, for Christ does not see fasting as an option, but as a 
“must.”  
In Matthew Christ says, “WHEN you fast, do not be like the hypocrites,” not “IF you fast” or “IF YOU CHOOSE 
to fast.”  

  

 
   

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  

06-го ГРУДНЯ ~ DECEMBER 06TH 
26-та  НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                                                                  

26TH  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  

http://charnetskyj.org.ua/articles/holidays/pist-pered-praznykom-hrystovoho-rizdva/
mailto:hcukicc@yahoo.com


Оголошення ~ 06 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 (Юліянський 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). 
9) Пилипівка – піст перед Різдвом Христовим почався 28-го листопада. 
 
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 06, 2020   
1) Holy Hour – On the first Thursday of the month at 7:00pm  
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 December:  
    19th ST. NICHOLAS  
    22nd IMMACULATE CONCEPTION 
    25th NATIVITY OF CHRIST (Julian calendar) 
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.  
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) Who has children for the Solemn Holy Communion please call (917)-842-2819). 
9) Nativity Feast Begins on November 28th 2020 and ends on January 6th 2021. 
 
 

 
 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

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

Altar of the B.V.M.: † Wasyl Hladun  –  req.by: Family     
Altar of the Pantocrator: † Jaroslaw Mychajluk – req.by: Family 
Tetrapod 1:  Special Intention – req.by: Mr. Michael Grenyukh 
Tetrapod 2:  Blessing/health for Anna Sierant – req. by: Parishioner                                                                       
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Змінні частини Літургії                                                                         
26-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА                                                      

Тропарі & стор 406  

Changeable parts of the Liturgy 
26TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Trop. & Readings on pg. 30 - 31 
in “Sundays After Pentecost ”.                                             

(Eph.5: 9 –19)   (Lk. 12: 16 - 21) 

    
   

 

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

Sun.,    Dec. 06               26TH    SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 26-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                                                                                                                                                    

  10:00 AM          God Bless our Parishioners ~ V-BISH. GREGORY ~ СВЯТ. ГРИГОРІ 

0835                    Blessing/health for Mykhaylo, Irina, Mykhailo, Semen Maryana ……….…. M. Ehrlich 

                                                       Happy B-day to Anna B ……………..  Friends                                                                                                                                                        
Mon.,   Dec. 07   G- MRT. KATHERINE ~ ВМУЧ. КАТЕРИНИ              (1 Тим. 5: 1- 10/Lk. 17: 20 - 25) 

0639   7:30 AM    † Teodor Pawelczak  …………………………………………………………… Orest Chmara  

Tue.,    Dec. 08  B-MRT. POPE, CLEMENT ~ СВ. ПАПИ КЛИМЕНТА   (1Тим. 5:11-21/Lk. 17: 26-37)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
0756   7:30 AM  †† Ivan & Marja Drobenko …………….………………………... Bohdan & Mariyka 

Wed.,   Dec. 09    VEN. ALYPIUS the Stylite ~ АЛІПІЯ, стовп., пр.  (1Тим. 5: 22-6: 11 /Lk. 18: 15-17, 26-30)                   
0460    7:30 AM  † Zanny Kastalanyk  …………………………………………………… Kramarchuk Family 

Thu.,    Dec. 10  G- MRT. JAMES ~ Вмуч. ЯКОВА            (1Тим. 6: 17-21/ Lk. 18: 31-34)                                                  
0844    7:30 AM  † Audrey Terrebetzky   ………………………… Co-workers from Self Reliance, NY 

Fri.,       Dec.11  MRT.  STEPHEN ~ Препмуч. СТЕФАНА   (2Тим. 1: 1-2, 8-18/ Lk. 19: 12-28)             

0413   7:300 AM † Wasyl Hladun  ………………………………………………………..……………….…  Family 
Sat.,       Dec. 12  MRT. PARAMON ~ Муч. ПААМОНА     (Гл. 5: 22-6: 2/ Lk.  10: 19 - 21)                                            
0148 8:00 AM  † Andriy Stefaniuk ……........................................................................... Stefaniuk Family 
                                 † Semen Demkiw  ………………………………………….……………………. Sofia Demkiw 
                                  † Audrey Terrebetzky (1st Anniv.) ………………………………………….………. Family 
                                  †† Illya & Ivan Kulczycky, Ivan & Hanna Kulczycky………………... Irina Olenska 
                                 † All members of the Stefanowski & Chrobak Fam. …………. Stefanowski Fam. 
                                 † Fr. Christopher Woytyna (3rd Anniv.) ………………………..……………  Olga Fediv 
                                † Gloria Barnych …………………………………………………..……… Mr. Harry Barnych 
                                    † Ivanka Canazier ………………………………………………………… Maria J. Drobenko 
                                    †† Steve Zajac Jr. & John Drobenko …………………….….. Maria & Adriana Paska 
0489     5:00 PM  † Mykola Styslowycz ……………………….……….......…………. Daria & Oksana Bajko 
Sun.,     Dec. 13  26TH   SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 26-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.) 
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