
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
  
    
 
 
 
 
    
 
    
    
    
  
       
 
   
   
 
   
   
          
 
 
    
 
 

         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. 
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2018 
01 -го ЛИПНЯ ~ JULY 01ST    

5-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                                                                     
5TH    SUNDAY AFTER PENTECOST 

 
                        

    Різдво пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана 
   Йоан Хреститель народився у юдейському місті Аймкарім. Він був сином священика Захарії та його 
дружини Єлисавети, які були бездітними. Господь дарував їм дитину, коли вони вже були у похилому 
віці. На шостому місяці вагітності Єлисавети відвідала це подружжя Пресвята Богородиця, яка 
ймовірно була при народженні Івана Хрестителя. На місці, де колись був їхній дім, нині збудована 
величава базиліка Відвідин св. Єлисавети. 
  Різдво Йоана Хрестителя супроводжувалося чудом, коли батько онімів при зачатті сина через свої 
сумніви, а при його народженні знову заговорив. У цей день Церква закликає вірних до радості з 
приводу початку здійснення спасенного Божого задуму, бо Предтеча готує шлях до спасіння, а 
Христос його здійснює.  

    Молитва 7. 07 
    Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але, єднаючись із 
небесними воїнствами, молися до Владики за мене недостойного, лінивого, немічного й засмученого, 
що потрапив у багато лих і обтяжений бурхливими думками ума свого. Я бо є пристановищем злих 
діл, ніяк не кладучи кінець гріховним звичкам своїм – розум бо мій прибитий до земних речей. Що 
робити – не знаю, і до кого прибігти, щоб спасенна була душа моя? Лише до тебе, святий Іване, 
одноіменного благодаті, бо знаю тебе як перед Господом, після Богородиці, більшого за народжених 
усіх. Ти бо сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, що бере гріхи світу. Моли Його 
за грішну душу мою, щоб віднині, немов о годині одинадцятій, взяв я на себе благий тягар і прийняв 
заплату з останніми. О Хрестителю Христовий, достойний Предтече, останній пророче, перший 
мученику, посників та пустельників наставнику, чистоти вчителю й близький друже Христовий! Тебе 
молю, до тебе прибігаю: не відкинь мене від твого заступництва, але підійми мене, що впав багатьма 
гріхами. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти обох єси проповідник. Випроси 
мені істинне покаяння й відпущення гріхів та даруй увійти туди, куди ніщо скверне не входить – у 
Царство Небесне. Амінь.  

  St. John the Baptist 
  The Gospel of Mark introduces John as a fulfilment of a prophecy from the Book of Isaiah (in fact, a 
conflation of texts from Isaiah, Malachi and Exodus)[34] about a messenger being sent ahead, and a voice 
crying out in the wilderness. John is described as wearing clothes of camel's hair, living on locusts and wild 
honey. John proclaims baptism of repentance for the forgiveness of sin, and says another will come after him 
who will not baptize with water, but with the Holy Spirit. The Gospel of Mark introduces John as a fulfilment 
of a prophecy from the Book of Isaiah (in fact, a conflation of texts from Isaiah, Malachi and Exodus)[34] about 
a messenger being sent ahead, and a voice crying out in the wilderness. John is described as wearing clothes 
of camel's hair, living on locusts and wild honey. John proclaims baptism of repentance for the forgiveness of 
sin, and says another will come after him who will not baptize with water, but with the Holy Spirit. 
 Later in the gospel there is an account of John's death. It is introduced by an incident where the Tetrarch 
Herod Antipas, hearing stories about Jesus, imagines that this is John the Baptist raised from the dead. It then 
explains that John had rebuked Herod for marrying Herodias, the ex-wife of his brother (named here as 
Philip). Herodias demands his execution, but Herod, who 'liked to listen' to John, is reluctant to do so because 
he fears him, knowing he is a 'righteous and holy man'.   The account then describes how Herod's daughter 
Herodias (NRSV; other translations refer to the girl as the daughter of Herodias) dances before Herod, who is 
pleased and offers her anything she asks for in return. When the girl asks her mother what she should 
request, she is told to demand the head of John the Baptist. Reluctantly, Herod orders the beheading of John, 
and his head is delivered to her, at her request, on a plate. John's disciples take the body away and bury it in a 
tomb.(Mark 6:17–29) 
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THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Myroslaw Zakamarok -  req. by Moskalczyn Family     

Altar of the B.V.M.: God’s Blessing/health for  M/M S. Stefanowski  -  req. by Anonymous 
Altar of the Pantocrator: God’s Blessing/health for Anna  – req. byAnna                                                                                     
Tetrapod 1:  God’s Blessing/health for my Family -   req. by Anonymous 
Tetrapod 2:  For People in Ukraine  – req. by M/M Allen & Mary Roth    

Оголошення ~ 01 Липня, 2018 року  

1  Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.  
2) Пожертви на Стемфордську Єпархію: Вам був висланий лист, де ви знайдете 
пояснення на що будуть використані пожертви. Річна квота становить $7,000.00. Уже є 
зібрана сума : $2,395,00. Щоб досягти вказаної суми, звертаємось до вас з проханням 
пожертвувати хоча б $60.00 але це за вашими можливостями Імена тих, хто пожертвує 
$100.00 і більше будуть надруковані у  “Сівачі”. 
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) 
4) )Проща – Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії запрошують  усіх 
на 64 щорічнуПрощу Успіння Богородиці, яка відбудеться  11-12 серпня 
2018 р. на території St. Mary’s Villa/Sloatsburg, NY.  Тема: Марія, Взірець 
Молитви  “Робіть те , що Він вам скаже…..” 
5) Всіх новоприбулих просимо реєструватися до нашої парафії. 
6) Хто має дітей до Першого Причастя просимо батьків  зголоситися до 
офісу 

Announcements ~ July 01, 2018 

1)   Recitation of the Rosary  -  Sundays: 9:30 am . 
2)  Stamford Bishop’s Appeal – form and explanation letter have been mailed.      
We need to reach a quota of $7,000.00 and as of June 30th  we received 
$2,395.00. So please help as to reach the above quota by mailing your 
contribution or place it in the collection basket.  Thank you in advance for your 
support.  
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.  
4) ) Pilgrimage – Sisters Servants of Mary Immaculate  invite  everyone for 64rd Annual Holy 
Dormition (Assumption) Pilgrimage , on  August 11-12, 2018  at St. Mary’s  Villa ,  
Sloatsburg , NY.   
Theme:  Mary, our Model of Prayer   “Do Whatever He Tells You…”      
 
 
   ~ Please check announcement board in church vestibule on weekly basis~ 

         

       
   
       
                                
                        

                                                 
                                           

      

  
          
                 

Змінні частини Служби Божоі 
5-а Недіпя по Зіспанні Св. Духа                                              
Тропарі: стор. 370-371 

 July 2018                   Божественні  Літургії  -  Divine Liturgies                                    Requested:                      

Sun.,   July 01       5TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 5-ТА   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ 

                                   Mrt. LEONTIUS ~ Муч. ЛЕОНТІЯ   

                10:00 AM          God Bless our Parishioners   

1468                                      God’s Blessing/health for Maria & Stefan Stefanowski  ……………….  Anonymous                                

Mon., July 02          Ap. Jude   ~ Ап. ЮДИ   
1705 7:30 AM          God’s Blessing/health for Anna Roach    ………………………………  Mrs. Anna Roach    

Tue.,  July 03            Bish-Mrt. METHODIUS ~ Свщмч. МЕТОДІЯ    
1408                               † Fr. Christopher Woytyna ……………………………….............      W.Lechicky & Family 
1600                               † Iwan Mokriwsky (10th Anniv. pan)……………………….. ……..     Mrs. Roma O’Hara 

Wed., July 04           Mart. JULIAN ~ Муч. ЮЛІЯНА  
1642    7:300 AM          † Anna, Wasyl Iwanczyszyn    ………………………………………………..   Matsko Family        

Thu.,   July 05           Mrt. EUSEBIUS ~ Свщмч. ЄВСЕВІЯ  
1444      7: 30 AM          † Myroslaw Zakamarok     ………………………………………………..  Moskalczyn Family   

Fri.,    July 06            Mrt. AGRIPPINA ~ Муч. АГРИПИНИ 

1384      7:30 AM          † Fr. Christopher Woytyna ………………………………....................      Duchowycz Family    

Sat.,    July 07           NATIVITY OF JOHN THE BAPTIST ~ РІЗДВО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛ               
1463      8:00 AM          † Wladimir Hnatkowsky   …………………………………………………..  Ms. Janina Kuncik     
 

1708      5:00 PM          God’s Blessing/health for Joan  Geddes  ………………………………  Mrs. Anna Sierant            
 

Sun.,   July 08           6TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 6-ТА   НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ  
                                        V-Mrt. FEBRONIA ~ Препмуч. ФЕВРОНІЇ  

               10:00 AM           God Bless our Parishioners 

1704                                 Safe trip for Irene & Myron Buryk  …………………………………………….  Anonymous 
                           
                 

 
  

 

Changeable parts of the Liturgy 
5TH    SUNDAY AFTER PENTECOST             

Trop. & Readings on pg. 7-8 
in “Sundays After Pentecost” 
(Rom. 10: 1-10) (Mat. 8: 28 - 34) 
 

 

 
 
 

 


