
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
  
    
 
 
 
 
     
 
    
    
    
  
       
 
   
   
 
   
   
          
 
 
    
 
 

         Порядок Служб Божих                                            Schedule of Divine Liturgies 
                   В  неділю: 9:30 і 11:00 ран.                                             Sunday: 9:30 am & 11:00 am 
              В суботу:  8:00ран, і 5:00 веч,(англомовна)                   Saturday: 8:00 am & 5:00 pm (English) 
                   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 
                   Словід: перед кожною Службою Божою                   Confessions: before Divine Liturgies      
            Вінчання: Необхідно звернутися до пароха                  Weddings: Arrangements made with the 
           бодай за 6 місяців перед шлюбом                                                   Pastor at least 6 months in advance 
            Хрещення: за домовленням з парохом                             Baptisms:  by appointment with the Pastor 

Fr. Cyril Iszezuck, OSBM ~ Pastor 
  Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate 

Office: (718) 932-4060 ~ Fax: (718) 932-6370 
31-12 30th St. - Astoria, NY 11106     e-mail: hcukicc@yahoo.com 

Website: holycrossukrainian.org. 

Office Hours: Monday, Wednesday & Friday ~ 10:00am to 5:00pm. 

Уkra[ns;ka 

Katolyc;ka    

Cerkva 

?esnoho Xresta 

Otci Vasyli\ny 

 

   Святе Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа     - Христова 

прилюдна діяльність закінчується. Невдовзі наступлять Його муки і смерть. Хоча апостоли вірили, що Ісус це 
Богом посланий Месія і ту віру прилюдно визнали устами апостола Петра, все-таки їхня віра ще не була 
укріплена. Христос хоче скріпити їхню віру надзвичайним актом. Тому через кілька днів після того, як 
предсказав їм свої страсті і смерть, Він бере із собою Петра, Якова й Йоана, виходить з ними на гору Тавор і 
тут на молитві привідкриває перед ними промінчик Свого божества. Святий єван гелист Матей про чудесну 
Христову переміну каже: "І преобразився перед ними: Обличчя Його засяяло наче сонце, і одежа побіліла 
наче світло" (17, 2). Коло Христа явилися старозавітні пророки Мойсей і Ілля і розмовляли з Ним про Його 
смерть. Апостол Петро, захоплений блиском Христової слави, вигукує: "Господи, добре нам тут бути!" А 
втім, як при Христовому хрещенні в Йордані, так і тут почули голос з неба: "Це — мій улюблений Син, що 
Його я вподобав: Його слухайте" (Мт. 17, 5). Святе Євангеліє нічого не говорить про місце Христового 
Преображення. Зате християнська традиція з IV ст. загально приймає, що тим місцем була гора Тавор.  

      Чому Ісус Христос тільки трьом вищеназваним учням показав славу свого божества? На думку святого 
Йоана Дамаскина, Христос узяв із собою Петра, щоб той, хто прилюдно визнав Христове божество, почув 
підтвердження свого визнання і від Небесного Отця. Господь узяв на Тавор Якова, бо той мав бути першим 
єпископом Єрусалима і першим з апостолів повинен був віддати своє життя за Христа. Укінці Спаситель 
зробив свідком Своєї переміни й апостола Йоана, бо той був його улюбленим учнем і дівственник. 
Євангелист Йоан, збагнувши Христове божество на Таворі, опісля у своєму Євангелію писав: "Споконвіку 
було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог" (1, 1).    - Усі три апостоли, свідки Христової слави на 
Таворі, будуть опісля свідками і Його агонії в Оливнім Городі. Як глибоко Христова переміна записалася в 
їхніх серцях видно з того, що вони писали про неї через багато років. Апостол Петро у другому посланні віру 
в Христа скріплює згадкою про Його славне Преображення, кажучи, що вони були "наочними свідками 
Його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до Нього прийшов такий голос від величної 
слави: "Це мій Син любий, якого я вподобав". І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з Ним на 
святій горі" (11, 1, 16-18). А святий євангелист Йоан із захопленням писатиме у своєму Євангелію: "І ми 
славу Його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого" (і, 14).                    

The Holy Transfiguration of our Lord God and Savior Jesus Christ  -  For an explanation of the 

present Feast and understanding of its truth, it is necessary for us to turn to the very start of today’s reading from 
the Gospel: “Now after six days Jesus took Peter, James and John his brother, and led them up onto a high 
mountain by themselves” (Mt.17:1).   First of all we must ask, from whence does the Evangelist Matthew begin to 
reckon with six days? From what sort of day is it? What does the preceding turn of speech indicate, where the 
Savior, in teaching His disciples, said to them: “For the Son of Man shall come with his angels in the glory of His 
Father,” and further: “Amen I say to you, there are some standing here who shall not taste death, until they have 
seen the Son of Man coming in His Kingdom” (Mt.16:27-28)? That is to say, it is the Light of His own forthcoming 
Transfiguration which He terms the Glory of His Father and of His Kingdom.    The Evangelist Luke points this out 
and reveals this more clearly saying: “Now it came to pass about eight days after these words, that He took Peter 
and John and James, and went up the mountain to pray. And as He prayed, His countenance was altered, and His 
raiment became a radiant white” (Luke 9:28-29). But how can the two be reconciled, when one of them speaks 
definitively about the interval of time as being eight days between the sayings and the manifestation, whereas 
the other (says): “after six days?”   There were eight on the mountain, but only six were visible. Three, Peter, 
James and John, had come up with Jesus, and they saw Moses and Elias standing there and conversing with Him, 
so altogether there were six of them. However, the Father and the Holy Spirit were invisibly with the Lord: the 
Father, with His Voice testifying that this was His Beloved Son, and the Holy Spirit shining forth with Him in the 
radiant cloud. Thus, the six are actually eight, and there is no contradiction regarding the eight. Similarly, there is 
no contradiction with the Evangelists when one says “after six days,” and the other says “eight days after these 
words.” 
 

 

Holy 

Cross 

Ukrainian 

Catholic 

Church 

 

Basilian 

Fathers 

2018 
19-го СЕРПНЯ ~ AUGUST 19TH      

12-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                                                                     
12TH    SUNDAY AFTER PENTECOST 

mailto:hcukicc@yahoo.com


THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Kilia & John Nedostup - req. by Olga Kapusta    

Altar of the B.V.M.: Martha & David Puszka (35th Anniv.) – req. by A. Puszka/D.M. Wertzberger 
Altar of the Pantocrator: † Fr. Christopher Woytyna– req. by Dubas Family                                                                                     
Tetrapod 1:  Gad’s Blessing/health for, Ihor Zakamarok on his B-DAY-   req. by Olga Fediv  
Tetrapod 2:  For People in Ukraine – req. by M/M Allen & Mary Roth    

Оголошення ~ 19 Серпня, 2018 року  
1)  Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.  
2) Пожертви на Стемфордську Єпархію: Річна квота становить 
$7,000.00  (поки що: +$5,160.00 ~ потрібно ще $1,840.00). Звертаємось до 
тих, які  ще не зложили свої пожертви, щоб чим скоріще  це зробили. 
3) 23 вересня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Фестиваль . 
Шукаємо спонсорів і просимо також Вашоі допомоги (Листи для контакту 
є на столі у притворі церкви) Якщо хтось хотів би пожертвувати будь-яку 
річ на наш Парафіяльний Пікнік, можете це принести до нашої канцелярії.   
Також просимо допомоги у придбанні печива на наш фестиваль.                                                                                                  
4) Всіх новоприбулих просимо реєструватися до нашої парафії.  
 
5) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ на website: holycrossukrainian.org.  
    
******************************************************************************************* 

Announcements ~ August 19, 2018 
1)   Recitation of the Rosary  -  Sundays: 9:30 am . 
2)  Stamford Bishop’s Appeal – We have been tasked with reaching a $7,000 
contribution. We currently have reached $5,160.00, it is still needed $1,840.00.  
Those who have not contributed yet, please, send in your donations as soon as 
possible since we are past the deadline.       
3)  Our Annual Ukrainian Heritage Festival, will take place September 23rd 2018   -   If 
anyone has any Ukrainian items they would like to donate for our Ukrainian table please 
bring them to the office.  We are also looking for sponsors. Letters for sponsors are on the 
table at the entrance to the church. Thank you for your help in giving them away at your 
work place.   
 Also we   would greatly appreciate it if you would prepare or donate cakes or any sweets 
for our Festival.                                                                                                                                                                                                 
4)  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.   
                                                                                                                                                                                                       
5)  You can find our BULLETIN on our website, simply type:holycrossukrainian.org.  
 
~ Please check announcement board in church vestibule on weekly basis~
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Змінні частини Служби Божоі 
12-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                              
Тропарі: стор. 381-382 

 August, 2018                   Божественні  Літургії  -  Divine Liturgies                             Requested:                      

Sun.,   Aug.  19       12TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 12-а   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА 

                                 TRANSFIGURATION OF OUR LORD ~ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 

                                      (blessing of the fruits & vegetables ~ благословення овочів)       
              10:00 AM         For the Parish and Parishioners   
1778                              Health for: Taras, Volodia, Natalia, and 10 others  ………………………………..   Oksana Protas                              

Mon., Aug.  20         Ven – Mrt. DOMETIUS  ~  Препмуч. ДОМЕТІЯ 

1081 7:30 AM        Blessing/health for Martha & David Puszka (35th Anniv.)     ………    Ahafia Puszka        

Tue.,   Aug. 21          St. EMILIAN, Mrts. ELEUTHERIUS & LEONIDAS ~ Свят. ЕМІЛІЯНА , Мучч. ...                   
1695                              Blessing/health for Ihor Zakamarok on his Birthday  ……………………  Olga Fediv  
1784                              Blessing/health for Vira  ………………………………………………………………………………….     Vira 

Wed., Aug.  22        † Apos. MATTHIAS ~ † Ап. МАТІЯ     
1271    7:300 AM        † All members of Kravetz Family ~ pan. ………………………………………  Liber Family                                                                                                                                   

Thu.,  Aug.  23         Mrt. LAWRENCE ~ Муч. ЛАВРЕНТІЯ       
1410     7:30 AM          † Fr. Christopher Woytyna ~ pan.………….  Stefan Dubas ,Marcelle G., Dubas Fam.  
1785                               Blessing/health for Vira  ………………………………………………………………………………….     Vira  

Fri.,    Aug.  24         Mrt. EUPLUS (Ukraine Independence) ~ Муч. ЄВПЛА (День Незалежності)  
1765      7:30 AM         † Myroslaw Kulynych ………………………………………………….    Klara & Andriy Lehki            

Sat.,    Aug.  25        Mrts. PHOTIUS and ANICETUS  ~ Мучч. ФОТІЯ і АНИКИТИ                     
1725      8:00 AM         † Myron Witiuk  ………………………………………………………..  Eva Raczynsky & Family    
1469     5:00 PM         Blessing/health for Renee, Alex & Mykah ………………………..     Stefanowski Family             

Sun.,   Aug.  26      13TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 13-а  НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ Св. ДУХА 
                                      Ven. MAXIMUS  ~ Преп. МАКСИМА ( ВідданняПреображ.)                                       
                 10:00 AM        For the Parish and Parishioners  
                                     
                           
                 

 
  

 

Changeable parts of the Liturgy 
12TH    SUNDAY AFTER PENTECOST             

Trop. & Readings on pg. 15-16 

in “Sundays After Pentecost” 
(1 Cor. 15: 1-11)       (Mt. 19: 16 - 26)  
 

 

 
 
 

 


