
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
        
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
 
 
  
 
     
 
     
     
    
  
       
   
    
   
  
   
   
          
  
 
    
 
 

         Порядок Служб Божих                                              Schedule of Divine Liturgies 
                    В  неділю: 10:00 ран.                                                          Sunday: 10:00 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 

 

   

      

        

                                                                                                                                                                                                        

    Богослужба М'ясопусної неділі  -  М'ясопусна неділя ще має назву неділі про Страшний 

Суд. Цього дня читається святе Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про Страшний Суд та про 
вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Події Страшного Суду присвячена вся 
сьогоднішня богослужба. Оспівуючи перебіг Страшного Суду, вона намагається наповнити нас 
спасенним страхом, жалем за гріхи та вказати на необхідність добрих справ, передовсім справ 
милосердя.  
     Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, нагороджене або покаране, про 
це сказано в наступних стихирах з великої вечірні неділі: "Книги відчиняться, виявлені 
будуть людські діла перед нестерпним судом, а вся долина зашумить страшним скреготом 
плачу, коли побачить усіх грішних, засуджених на вічні муки Твоїм справедливим судом, і 
даремний плач. Тому молимо Тебе, Блаже, пощади нас слав'ячих Тебе, єдиний многомилос-
тивий". "Засурмлять труби й розпадуться гроби, і ввесь людський рід воскресне з трепетом. 
Ті, що творили добро, радуються в радості чекаючи, щоб прийняти нагороду. А грішники 
тремтять, гірко ридаючи, бо йдуть на муку й відлучаються від вибраних. Господи слави, 
змилосердися над нами й пощади нас, як Благий, та зроби нас гідними мати частку з тими, 
що Тебе полюбили". Кожний стане на Страшному Суді, і там не будуть зважати на особи, які 
співають пісні канону утрені цієї неділі:  
    "Надходить день, уже при дверях суд, чувай, душе, де збираються разом царі і князі, 
багаті й бідні, і кожна людина дістане по заслузі своїх діл"                                                 о. 
Катрій Юліян, ЧСВВ 

                                  Молитва на неділю  м’ясопусну 

     Не відкидай мене від лиця твого, Господи, подихом свого гніву, щоб не почути мені 
голосу Твого прокляття, що посилає у вогонь, але хай увійду в радість Твоєї небесної 
світлиці                  (тропар 9 пісні канону)                                                                               
Sunday of Meatfare of the Last Judgment  - Today’s Gospel reading is Matthew 25:31-46, the parable of the 

Last Judgment. It reminds us that while trusting in Christ’s love and mercy, we must not forget His righteous 
judgment when He comes again in glory. If our hearts remain hardened and unrepentant, we should not expect 
the Lord to overlook our transgressions simply because He is a good and loving God. Although He does not desire 
the death of a sinner, He also expects us to turn from our wickedness and live (Ezek. 33:11). This same idea is 

expressed in the prayer read by the priest after the penitent has confessed his or her sins (Slavic practice).     The 
time for repentance and forgiveness is now, in the present life. At the Second Coming, Christ will 
appear as the righteous Judge, Who will render to every man according to his deeds” (Rom. 2:6). Then 
the time for entreating God’s mercy and forgiveness will have passed.        When Christ comes to judge 
the world, His criterion for judgment will be love. Christian love entails seeing Christ in other people, 
our family, our friends, and everyone else we may encounter in our lives. We shall be judged on 
whether we have loved, or not loved, our neighbor. We show Christian love when we feed the hungry, 
give drink to the thirsty, clothe the naked, visit those who are sick or in prison. If we did such things for 
the least of Christ’s brethren, then we also did them for Christ (Mt.25:40). If we did not do such things 
for the least of the brethren, neither did we do them for Christ (Mt.25:45).          Today is the last day for 

eating meat and meat products until Pascha, though eggs and dairy products are permitted every day during 
the coming week. This limited fasting prepares us gradually for the more intense fasting of Great Lent. 
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03-го БЕРЕЗНЯ ~ MARCH 03RD               

НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА                                                                                      
MEAT-FARE SUNDAY  

mailto:hcukicc@yahoo.com


THIS WEEK’S ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Wasyl Puszka - req. by M/M David & Mary Wertzberger       
Altar of the B.V.M.: † Semen Demkiw – req. by Mrs. Sofia Demkiw 
Altar of the Pantocrator: † Myron Witiuk – req. by M/M Stefan Stefanowski                                                                               
Tetrapod 1: God’s Blessing/health for Mrs.Teresa Kuncik – req.by Mrs. Anna Sierant  
Tetrapod 2: For the people of Ukraine   – req.by M/M Mary & Allen Roth  

Оголошення ~ 03 Березня 2019 року  
1) )Молитви – молитовні групи “Віднова у Св. Дусі” та “Матерів  в Молитві” 
сердечно запрошують усіх на молитву  в суботу 30-го березня  о 6:00 вечора 
у нашій церкві.  
2) Свята Година – перший четвер кожного місяця о 6 год. вечора. 
3) Вечірня Неділя Всепрощення – 10 березня о 6 год. вечора. 
4) Молитва на Вервиці – неділя 9:30 год.                                                                                                                                                
5) Прохання до тих парафіян,які змінили своє помешкання,подати нам 
правильну адресу і телефон для контакту . 
6) Хто має дітей до Першого Причастя просимо батьків повідомити до офісу. 
Кожної суботи у березні і квітні  буде проводитись курс катехизації. (початок 
о12:00 год.) 
7) Річний звіт Ваших датків на церкву для податків за 2018 р. можна відібрати в церковній 
канцелярії. Прохання попередньо задзвонити і замовити.  
8) Sloatsburg  -  22, 23, 24 березня відбудуться Великопосні реколекції .Бажаючих просимо 
повідомити до офісу 
9) Цього місяця у нашій церкві відбудуться Великопосні реколекції  під проводом от. 
Йоана Школика з України ( дату подамо в наступному бюлетні). 
10) Перехід на літній чач – неділя  10 го березня не забудьте перевести свої годинники 
на одну годину наперед. 

                                      Announcements ~ March 03, 2019  
1) Prayers – Prayer Group:  “Renewal in the Holy Spirit” and “Mothers in Prayer” invite 
everyone to prayers for those in need on last Saturday of the month at 6:00 pm.(March 30th ) 
2) Holy Hour – first Thursday of the  month at 6:00pm 
3) Vespers of forgiveness – next Sunday , March 10 at 6:00 pm. 
4) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.                                                                                                                                                                                                       
5) Please check with the rectory to help us keep in contact with you. Please provide correct 
address and telephone. 
6) If any of you would like your child to join the First Holy Communion class, please register 
in the office. Class will be on Saturdays (start 12 noon) in the month of March and April . 
7) 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 2018. 
8) Lenten retreat – in Sloatsburg from 22nd to 24th of March, 2019 
9) Lenten retreat in our parish – in the month of March conducted by Fr. Joan Szkolnyk 
visiting from Ukraine (date and time will be announced next week). 
10) March 10 – next week Daylight Saving Time Begins (Set clocks ahead one hour).
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      Змінні частини Служби Божоі 
                    НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА                                                     
Тропарі &  стор. 257-259 

 March 2019            Божественні  Літургії    ~   Divine Liturgies           Requested: 
 

Sun. Mar. 03  MEAT-FARE SUNDAY   ~   НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА                                                                           
POPE LEO THE GREAT ~ СВЯТ.  ЛЬВА,  ПАПИ РИМСЬКОГО 

          10:00 AM                   God Bless our Parishioners 
49                 God’s Blessing/health for Kateryna Swituszak (Happy B-day) …………  Stefanowski Family                              

Mon.  Mar. 04              APOS.  ARCHIPPUS ~ АП.  АРХИПА  

1998   7:30 AM  † Wolodymyr Skrenta  …………………………………………...............  Matwijiw Family                            

Tue.   Mar. 05  BISH. LEO OF CATANIA ~   ПРЕП. ЛЬВА , ЄП. КАТАНСЬКОГО      
0008   7:30 AM  † Semen Demkiw  ………………………………………......................   Mrs. Sofia Demkiw  
0060   † Myron Witiuk  …………………………………………………  M/M Stefan Stefanowski   

Wed.  Mar. 06  VEN.  TIMOTHY ~ ПРЕП. ТИМОТЕЯ         
1586   7:30 AM  † Olexa, Tekla, Jaroslaw, Wolodymyr, Wasyl ~pan.  ………  Mrs. Ahafia Puszka  
0110   † Anna Surmak (9th Day) ~ pan.  ……………………………………….   Matsko Family                                                                                                 

Thu.   Mar. 07  MRTS.  of   EUGENIA  ~ Мучч.  у ЄВГЕНІЇ    

0084   7:30 AM  † Olha Tkach (40th Day) ~ pan.  …................................................. Mrs. Irina Olenska               

 Fri.    Mar. 08               H-MART.  POLYCARP  ~  СВЩМЧ.  ПОЛІКАРПА                                                                                     
089      7:30 AM                God’s Blessing/health for Tatyana  ………………………………………………  Tatyana                                                                                                 

 Sat.    Mar. 09  FIND. HEAD of JOHN the BAPTIST ~ ЗНАЙДЕННЯ ГОЛОВИ ЙОАНА ХРИСТИТЕЛЯ                         
1838  8:00 AM  † Bohdan, Stefania, Wolodymyr Kravetz ~ pan. ……………………..  Liber Family                                                                                                                        
            5:00 PM  † Teodore Bajko    …………………………………………… Ms. Daria & Oksana  Bajko 
 

Sun.   Mar. 10 CHEESE-FARE SUNDAY ~ НЕДІЛЯ СИРОПУСНА 
ST. TARASIUS ~ СВЯТ.  ТАРАСІЯ 

              10:00 AM  God Bless our Parishioners  
 108                                      God’s Blessing/health for Mrs. Teresa Kuncik ………………  Mrs. Anna Sierant 
    
                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                 

 
  

 

       Changeable parts of the Liturgy 
                       SUNDAY OF THE PRODIGAL SON            

         Trop. & Readings on pg. 4-6 
in “Sundays of Lent & of Eastertide”   
    (1 Cor. 8: 8 – 9:2)    (Mt. 25: 31 - 46)  

    
   
 

 


