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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 

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  

14-го ЛЮТОГО ~ FEBRUARY 14TH     
 НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ                                                                                                                                              

SUNDAY OF THE ZACCHAEUS   

 

 
 

  
 
 

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа                                          
Празник Стрітення засновується на події з життя нашого Спасителя, яку записав святий 
євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мойсея приписував, щоб кожна жінка після 
народження дитини 40 днів не сміла входити до храму, бо в той час вона вважалася 
нечистою. Ці 40 днів називалися днями очищення. Після закінчення цих днів мати 
новонародженої дитини приходила до храму і приносила жертву очищення. Багатша 
жінка жертвувала однолітнє ягня на всепалення та молодого голуба або горлицю, а 
вбога повинна була принести пару голубів або пару горлиць. Пречиста Діва Марія, як 
Божа Мати, не була зобов'язана до обряду очищення, бо освятилася Христовим 
Різдвом, як каже кондак празника: "Утробу Дівичу освятив Ти різдвом Твоїм". Та все-
таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві горлиці.                                 
Дух богослужби Стрітення є той самий, що й дух Христового Різдва і Богоявлення:  
прославляймо Богоявлення на землі, звеличуймо Христове божество та віддаймо 
честь Пречистій Діві Марії, як Бого    матері, радіймо Спасителю! Це Той, хто з Діви 
народився Він Бог Слово від Бога,  що задля нас воплотився і спас людину,  
поклонімося Йому. Прийдімо до Господа зі словами: “Господь мій і  Бог мій”!                          

The Feast of the Presentation of the Lord                                                                                                      
This Feast commemorates how Jesus, as a baby, was presented to God in the Temple in 

Jerusalem. This presentation finds its complete and perfect fulfillment in the mystery of the 

passion, death and Resurrection of the Lord. The Feast of the Presentation of the Lord is a 

combined feast, commemorating the Jewish practice of the purification of the mother after 

childbirth and the presentation of the child to God in the Temple and his buying back 

(redemption) from God. It is also known as the Feast of the Purification of Mary, and the Feast of 

Candlemas. It is also called the Feast of Encounter (Hypapánte in Greek) because the New 

Testament, represented by the baby Jesus, encountered the Old Testament, represented by Simeon 

and Anna. Joseph offered two pigeons in the Temple as sacrifice for the purification of Mary after 

her childbirth and for the presentation and redemption ceremonies performed for baby 

Jesus.     The Gospel describes how Joseph, as the head of the Holy Family of Nazareth, 

presented Mary and the baby Jesus in the Temple of God for the mother’s purification and the 

Child’s “redemption.” It also describes the Holy Family’s encounter with the old prophet Simeon 

and the holy old widow Anna.   Life messages: 1) Every Holy Mass in which we participate is 

our presentation. Although we were officially presented to God on the day of our Baptism, we 

present ourselves and our dear ones on the altar before God our Father through our Savior Jesus 

Christ at every Holy Mass. 2) We need the assistance of the Holy Spirit to recognize the presence 

of Jesus in ourselves and in others: All those who, like Simeon and Anna, persevere in piety and 

in the service of God, no matter how insignificant their lives seem in men's eyes, become 

instruments the Holy Spirit uses to make Christ known to others. In His plan of redemption, God 

makes use of these simple souls to do much good for all mankind. The Holy Spirit reveals the presence of 

the Lord to us when we are receptive and eager to receive Him.  Let us be open to the promptings of the 

Holy Spirit within us to recognize the indwelling presence of the Lord with us and in others.     

 

 

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 ~ 14 лютого,  2021 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) Молитви - Спільнота “Матері в молитві” сердечно запрошує усіх на молитву за дітей в 
останню суботу місяця, о 6-ій год. вечора. 
5) Пальне - Щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період,  просимо вашої 
щедрої пожертви.  
6) Урочисте Св. Причастя: Відбудеться в неділю 30-го травня. У кого є діти, які мають 
понад 8 років, просимо нас повідомити по парафіяльному  тел. (917) 842-2819). 
7) Просимо ласкаво повідомити нас про недужих нашої парафїї, а також ті, хто 
перебувають в лікарні, щоб священик зміг  їх відвідати. 
8) Річний звіт Ваших датків на церкву для податків за 2020 р. можна відібрати в церковній 
канцелярії. Прохання попередньо задзвонити і замовити.                                                                                                        
9) Річний парафіальний внесок – пригадуємо Вам, що кожна родина нашої парафії  має 
обов’язок зробити раз на рік внесок на парафію. (родина - $35.00, не одружені - $ 25,00, 
літнього віку – $15,00). 

Announcements ~ February 14, 2021   
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) 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 6:00pm.  
5) 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. 
6) Who has children for the Solemn Holy Communion (which will take place on 
Sunday, May 30th 2021) please call (917)-842-2819).                                                                                       
7) Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests. 
8) We are often contacted about making contributions to the Church – will be available by request 
only. Please come to the rectory and pick up your contribution statement for the year 2020.                                                                                                
9 Annual Parish Dues – Just a reminder that each family or if you are single parishioner and member of 
Holy Cross Church, has an obligation to contribute with the annual parish dues and fees 
(Couples/Family: $35.00 – Single: $25.00 – Senior Citizens: $15.00). 
 

January, 2021 Income   -   Січень, 2021 прихід -   $7,285.00                                                                                                           

January, 2021 Expense   -   Січень, 2021 розхід -   $11,552.25 

                       
  

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † John Drobenko– req. by: Kapitula Family  

Altar of the B.V.M.:  † Myhaylo , Ludwyka & Illya Kulczycky   –  req.by:  Irina Olenska                             
Altar of the Pantocrator: † Maria, Michael, Dmytro & Ivan.– req.by: A.J. Tychanski   
Tetrapod 1: † Anna Brown– req.by: Roma & Yvonne                                
Tetrapod 2:  † Ivan & Irena Mokriwskyj – req. by: R. & M. O’Hara                                                                          
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Змінні частини Літургії                                                                         
НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ                                                                                          

Тропарі & стор  

Changeable parts of the Liturgy 
SUNDAY OF THE ZACCHAEUS   

Trop. & Readings  
in “Sundays After Pentecost ”.                                                  

(Tim. 4, 9 - 15)      (Lk. 19: 1 - 10) 

    
   

 

February, 2021           Божественні Літургії   Divine Liturgies          Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,  Feb. 14                  SUNDAY OF THE ZACCHAEUS ~ НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХ 
                                            ST. GREGORY THEOLOGIAN ~ СВЯТ. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА  

 10:00 AM                             God Bless our Parishioners ~ (Blessing of candles) 

0965                    Blessing/health for Olga Fediv & Maria Drobenko on their birthday. .…….… Friends   
                                                                                                              
Mon.,   Feb. 15               THE PRESENTATION OF THE LORD ~ СТРІТЕННЯ   ГОСПОДНЄ                                                                              

   (Blessing of candles)                                                    (Євр..  7: 7 - 17/Lk . 2,  22 – 40)                                        
0953   9:00 AM    Blessing/health for Thomas Kluczkowski   …………………..…… T. Kluczkowski 
0767   7:00 PM  † John Drobenko ………………………………………………………….…. Kapitula Family 

Tue.,    Feb. 16  PROPH. SIMEON & ANNA ~ СВ.  СИМЕОНА  І ПРОР. АННИ                                               

         (1 Пт.  3: 10 – 22 /Mk. 12: 18 - 27 )                                                                                                                                                                                                                                                                          
0838     8:00 AM  Blessing/health for Mykhola &  Semen........................................ M. Ehrlich 

Wed.,   Feb. 17    VEN.  ICIDORE ~ ПРЕП. ІСИДОРА                               (1 Пт.  4,  1 -11/Мk. 12, 28 – 37)            

0967    8:00 AM   Good health for Mark Paska (Happy birthday)  …………. Adriana Paska 

Thu.,    Feb. 18   MRT. AGATHA ~ МУЧ. АГАФІЇ                                  (1Пт.  4, 12 -5;5/Мk..  12: 38 - 44)                                                                                                                              
0866    8:00 AM  †† Maria, Michael, Dmytro & Ivan ~ pan. ………..……. A. J. Tychanski    

Fri.,       Feb. 19    V- Bish. BUKOLUS ~   СВЯТ. ВУКОЛА                             (2 Пт.  1: 1 -10/ Mk. 13: 1 - 8)             

0952    8:00 AM   †† Ivan & Irena Mokriwskyj ~pan. .................................................... R. & M. O’Hara 
Sat.,       Feb. 20  VEN.  PARTHENIUS ~ СВЯТ.  ПАРТЕНІЯ             (2 Тм.  2: 11-19/ Lk. 18: 2 - 8)                                          
0743 9:00 AM  ††  Myhaylo, Ludwyka & Illya Kulczycky~ pan. ……………..……  Irina Olenska                                     
                   
0949      5:00 PM                 † Anna Brown  ……………………..……………...…… Roma & Yvonne 
      
Sun.,     Feb. 21  SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE   ~   НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ           
                                                  G-MRT.  THEODORE   ~   Вмуч. ТЕОДОРА    

10:00 AM                               God Bless our Parishioners                 
0966                     Blessing/health for Erin, Steven & David (grandchildren) .……. Grandmother (Baba)
                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.holycrossukrainian.org/

