
																																												
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
				
		
								
							
				
							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					

		
	
		
				
						

				
	
	
		
	
	
	
	
	

										
	
	
	
	
	
						
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		Порядок	Служб	Божих																																													Schedule	of	Divine	Liturgies	
	

																			В		неділю:	10:00	ран.																																																							Sunday:	10:00	am	
																			В	суботу:		9:00	ран.,	і	5:00	веч	(англомовна)											Saturday:	9:00	am	&	5:00	pm	(English)	
																			В	будні	(Пон-П’ят):	в	год.	6:00	веч.																											Weekdays	(Mon-	Fri):	6:00	pm	
																			В	свята:	9:00	ран.	і	6:00	веч.																																											Holy	Days:	9:00	am	&	6:00	pm	
																		_____________________________________________________________________________________________________________	

		Сповідь:	за	30-ть	хвилин	перед	відправою													Confessions:	Kindly	arrive	half	an	hour	in	
					(або	за	домовленістю)						 	 	 									advance	of	prayer	services	

																		Вінчання:	Необхідно	звернутися	до	пароха										Weddings:	Arrangements	made	with	the	
																							за	6	місяців	до	вінчання	 	 																										pastor	6	months	in	advance	
																		Хрещення:	За	домовленням	з	парохом																				Baptisms:	By	appointment	with	the	pastor	
	 		Відвідини	хворих:	Просимо	повідомити	нас								Visiting	the	Sick:	Please	notify	the	office	
	 							про	недужих	нашої	парафії	 	 	 							about	loved	ones	in	hospital/nursing	home	
	 		Похорон:	просимо	зв’язатися	з	парохом	перш						Funerals:	Please	contact	the	pastor	before		

								ніж	домовлятися	з	директором	похорону												making	arrangements	with	the	funeral	home	
 

Українська Католицька 
Церква Чесного Хреста 

   Отці Васіліяни	

	
						 	 	 CHRIST IS RISEN!  IN DEED HE IS RISEN!                                                                                                              
On this joyful, glorious day, we sing ‘Christ is risen from the dead!  Conquering death by death, and to 
those in the graves He granted life.’  We proclaim to you: ‘He is risen!’  Our joyful proclamation fills us with 
hope.  The angel proclaimed to the myrrh-bearing women who went to the tomb to anoint Jesus’ body; “Why 
look for the living among the dead?  You won’t find Him here.  He is risen!” The risen Christ is with us and 
in us; let us give Him glory, praise, and thanksgiving.    
     We the clergy of Holy Cross Ukrainian Catholic Church, wish you, our dear parishioners, a blessed 
and joyous Easter.  May you and your loved ones truly experience the joy of the Risen Christ in your hearts 
and in your lives. Be united with God, praying as a family. Pray for the peace in the whole world, especially in 
Ukraine and follow the divine services on the Internet. In our church, we pray daily for you, especially on 
Easter, ‘the feast of feasts’ we believe and hope that we will see a better future after those big storms of war in 
Ukraine. Thank you for your generous support of our parish. Thank very much for supporting Ukraine in this 
time of war.   
     May you and your families have a Blessed Easter! CHRIST IS RISEN!  IN DEED HE IS RISEN! 
       Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував." 
(тропар) Великдень - це празник, який нагадує нове сотворіння. Син Божий прийшов на цей 
світ, щоб відновити людину, привернути їй первісну гідність дитини Божої. У світлий і радісний 
день Христового Воскресіння свята Церква взиває небо й землю до святої Божої радості: 
"Небеса достойно нехай веселяться, земля ж нехай радіє, нехай святкує увесь видимий світ і 
невидимий, Христос бо воскрес - радість вічна"! 
					З	 нагоди	 світлого	 празника	 Христового	 Воскресіння,	 засилаємо	 наші	 щирі	 побажання		
веселих	свят	всім		нашим	парафіянам,	особливо,	старшим	віком,	немічним	і	хворим,	які	не	можуть	
бути	в	церкві.	З	 	нагоди	Великодних	свят	ми,	отці,	Ваші	душпастері	 	 складаємо	Вам	найщирішу	
подяку	 	 за	 Вашу	 постійну	щедру	 підтримку	нашої	 парафії.	 В	 часі	 війни	 в	 Україні	 ми	 Вам	щиро	
дякуємо	за	Вашу	допомогу	нашм	воїнам-захисникам	і	потребуючим	українцям.	Нехай	Бог	щедро	
Вам	винагородить.	У	Великодні	свята	нехай	Бог	благословить	Вас	і	Ваші	родини	та		наповняться		
Ваші	серця	радістю			Воскреслого	Христа.			

Блогословенних	Великодгих		Свят!			Христос Воскрес! Воістину Воскрес!	
																	о.	Маріо	Дацишин,	ЧСВВ						о.	Вернард	Панчук,ЧСВВ					о.	Йосафат	А.	Коваль,	ЧСВВ	
       Щира подяка всім парафіянам за допомогу Україні !!! 
     В цей важкий час для України, в час смутку і скорботи - небезпека дала можливість відчути 
щиру потребу в Господі, надіятись тільки на Нього, більше цінувати Дар - життя, більше 
розуміти і співчувати один одному !!! 
     Ми відчуваємо Господа з нами, Світло Воскресіння Христового знову і знову осіняє 
темряву людської печалі та розпач, просвічує наші серця, заповнюючи їх теплом Божественної 
любові і дарує всім нам нові сподівання та життєву силу .	
     Також Всевишній наповнює нас спокоєм і дає нам бадьорість і силу перемагати скорботу, 
адже Воскресіння Христове єднає живих і мертвих єдину сім'ю!!! Це дуже розраджує тих, хто 
втратив рідних у війні!		В сьогоднішній день, щиро вітаємо Вас з Величним святом. Бажаємо 
Вам від імені всіх українців нехай з вогнем Пасхальної свічки у ваших оселях завжди горить 
вогник надії, а у серцях завжди буде сильна віра в Господа і його могутність. Нехай 
найголовніше диво Воскресіння покаже вам, що щира віра, ревна молитва і чистота душі здатна 
творити справжнє диво.Бажаю Вам жити з добром і світлом в серці, любити ближніх, 
допомагати нужденним і завжди уповати на Господа! 
     Христос Воскрес !!!	Воістину Воскрес !!!	Воскресне й Україна !!! 
	
	 	
	 	 	 	
	 	  

Ho l y  Cr os s  Ukr a i n i a n  
Ca t h o l i c  Ch u r c h  
Bas i l i a n  Fa t h e r s  

		
Fr. Mario Dacechen, OSBM ~ Pastor [cell: 917 842-2819] 

  Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 
Fr.	Yosafat-Andriy	Koval,	OSBM	~	Associate	Pastor	

Office Phone: 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 & Tuesday 11:00 am – 4:00pm 
Sunday - after the Liturgy.  

	

CHURCH	BULLETIN	~	4/24/2022	~	ЦЕРКОВНИЙ	ВІСНИК	
EASTER			SUNDAY	~	ВЕЛИКДЕНЬ		

	
 



 
April,	2022											Божественні		Літургії			~			Divine		Liturgies																	Request																																							
*******************************************************************************
Sun.				Apr.	24th	 	 EASTER		SUNDAY	~	ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ			(Ді.	1:	1-8	/	Ів.	1:	1-17)	
															8:00	AM		 Resurrectional	Matins	~	Воскресна	Утреня				
															9:00	AM									 God	Bless	our	Parishioners	and	Peace	for	Ukraine	~	Solemn	Divine	Lit.	(Ukr./Eng.)			
													11:00	AM		 Divine	Liturgy	~	Божественна	Літургія	(Eng.	&	Ukr.)	

Birthdays	this	month:	Anna	Z.	Ivan	M.	Zenon	W.	Ihor	L.	Jaroslaw	J.	Maiya	M.	John	S.	
Irene	B.	Nadia	P.	Vira	W.																																								

0207																																				 Blessing/health	for	Irene	Buryk	on	her	birthday	……………………………………	I.	Olenska	
			
Mon.				Apr.25th	 	 BRIGHT	MONDAY	~		СВІТЛИЙ	ПОНЕДІЛОК			(Ді.	1	:12-17,	21-26	/	Ів.	1:	18-28)	
0078					9:00	AM		 Health	for	Jim	Peterson	…………………………………………………………………………	A.	Sierant	
0430					7:00	PM	 	 Health	for	Anna	Sierant	…………………………………………………………..O.	Fediv	and	Family	

Tue.					Apr.	26th		 BRIGHT	TUESDAY	~		СВІТЛИЙ	ВІВТОРОК			(Ді.	2:	14-21	/	Лк.	24:	12-35)			
0426					9:00	AM		 Health	for	Greg	Pohoday	…………………………………………………..…….……………….	M.	Paska	
0418					7:00	PM	 	 Divine	Liturgy	~	for	the	whole	Ukrainian	nation	………….………………..……….	M.	Paska	

Wed.				Apr.	27th		 Conf.	Martin,	Pope	~		ІСП.	МАРТИНА	ПАПИ			(Ді.	2:	22-36	/	Ів.	1:	35-51)																									
0431					8:00	AM			 +	Ahafia	Puszka	~	w/pan.	……………………….………………………………………….	M.&	I.	Liber	
	 	
Thu.					Apr.	28th									 Ap.	Aristarchus	~	АП.	Аристарха		(Ді.	2:	38-43	/	Ів.	3:	1-15)																									
0081					9:00	AM											 +	Ed	Slonina	…………………………………………………………………………..………………	A.	Sierant	

Fri.							Apr.	29th								 	Mrt.	Agapia	~	Мучч.	Агапії				(Ді.	3:	1-8	/	Ів.	2:	12-22)																																																																																																					
0432					8:00	AM		 +	Ahafia	Puszka	…………………………………………………..…………..…	A	&	G	Roach-	Matzner	
															
Sat.						Apr.	30th									 	Ven.	Simeon	~		Свят.	Симеона			(Ді.	3:	11-16	/	Ів.	3:	22-33)	
0433					9:00	AM																		+	Ahafia	Puszka	(40th	Day)	~	w/pan.	……………………..………….………..…….……….	Family	
0363																																							+	Ivan	Michalcio	…………………………………………………………….………….……………….	A.	Pilip	
0425					5:00	PM																		+	John	Drobenko	……………………………………………………………..……………….	M.J.	Drobenko	
	
Sun	.					May	01st							 THOMAS	SUNDAY	~		ТОМИНА	НЕДІЛЯ				(Ді.	5:	12-20	/	Ів.	20:	19-31)	
																																																		Ven.	John	~	Преп.	
													10:00	AM																		Divine	Liturgy	~	God	Bless	our	Parishioners	and	Peace	for	Ukraine	
0415																																								Health	for	Irene	Liber-Hryniuk	………………………………………………	M	&	D.	Wertzberger 
                                            Moleben	to	the	Blessed	Virgin	Mary	–	after	10:00	am	Liturgy																											
*********************************************************************************************** 

THIS	WEEK	ETERNAL	LAMP	OFFERINGS:		
Main	Lamp:		Blessing/health	for	Irene	Buryk	–	req.	by:	I.	Olenska		
Altar	of	the	B.V.M.:	+Sofia	Marko	–	reg.	by:	O.	Colandro	&	Family																																																																																																																														
Altar	of	the	B.V.M	:		FOR	PEACE	IN	UKRAINE	/	Altar	of	the	Pantocrator:			FOR	PEACE	IN	UKRAINE		
Altar	of	the	Pantocrator:	+	Wasyl	Marko	-	req.	by:	O.	Colandro	&	Family																																																																																																																															
Tetrapod	1:			+	Ivan	Michalcio	-	req.	by:		A.	Pilip																																																																																																																															
Tetrapod	2:		Health	for	Anna	Sierant	-	req.	by:	O.	Fediv	&	Family	
*******************************************************************************************************************************************		                                                     

       Thank you for your generous support of our parish. 
				Щиро	дякуємо	за	Ваші	пожертви	та	підтримку	нашої	парафії.	

Оголошення	~	24-го	квітня,		2022	року			
1) Молитва	на	Вервиці	–	в	неділю	9:30	год.		
2) Молитви	-	Спільнота	“Матері	в	молитві”	сердечно	запрошує	усіх	на	молитву	за	

дітей		15-го	травня	о	9	год.	ранку.																																																																																																																																																																																																										
	 3)		Ви	можете	прочитати	наш	БЮЛЕТЕНЬ	в	інтернеті:	www.holycrossukrainian.org.		
															4)	В	місяці	травні	щоденно	матимемо	Молебень	до	Пречистої	Діви	Марії. 

Від	понеділка	до	п’ятниці	після	Св.	Літургії	в		6-ій	вечора,	в	суботу	після	Св.	Літургії	о		9-
ій	год.	рано	та	в	неділю	після	Св.	Літургії	о	10:00	год.	рано.	Рівнож,	буде		відправлятися	
дев’ятниця	молебнів	за	мамів	живих	від	8-го	до	16-го	травня,	а	дев’ятниця	за	мамів	
померлих	від	18-го	до	26-го	(померші	зазначуємо	хрестиком	–	нпр.	+Марія).	Просимо	
записувати	імена	матерів	на	відповідні	конверті,	яка	знаходиться	у	притворі	церкви.	В	
день	Матері		8-го	травня	молимося	за	всіх	матерів	живих	і	померших.		
ü Ви		можете		пожертвувати		на		Інтернетній		сторінці	Філадельфійської		

Архиєпархії		за		посиланням		-		Пожертвувати			через		PAYPAL		і		вибрати		
“ДОПОМОГА	ЖЕРТВАМ	ВІЙНИ” 

ü Також	можна	давати		у	нашій		парафії	до	кошика	в	кожну	неділю.		(make	a	
check	payable	to:	“	Holy	Cross	Ukr.	Cath.	Church”).		

ü Коли	ви	бажаєте	дати	пожертву,	то	можна	вживати	звичайні	конверти,	які	
знаходяться	у	притворі	церкви.	

	 																																Announcements	~	April	24,	2022								
1)	Recitation	of	the	Rosary	-	Sundays:	9:30am.		
2)	The	Prayer	group,	“Mothers	in	Prayer	–	they	will	be	praying	at	9am		Sunday	,	May	15th.	
							All	are	invited.																																																																																																																																																																																																																																														
3)	You	may	read	our	CHURCH	BULLETIN	on	our	church’s	website,:	www.holycrossukrainian.org.		
	4)	Moleben	to	the	Blessed	Virgin	Mary	during	the	month	of	May	-	(Monday	–	Friday)		
after	Liturgies:	6:00pm,	Saturdays	–	after	9:00am	and	Sunday	–	after	10:00am).	On	
Mother’s	Day	we	will	pray	for	all	mothers.	Beginning	May	8th		-		we	will	have	a	novena	for	
the	living	mothers,	from	May	18th		-		for	the	deceased	mothers. 

																							WEEKLY	COLLECTION	FOR	UKRAINE  - 2ND  COLLECTION EVERY SUNDAY	
ü You		can		donate		on		the		Philadelphia		Archdiocese's		website	:		

www.ukrarcheparchy.us,	and	click	on	Donate	through	PAYPAL	and	select		"WAR	VICTIMS	
AND	HUMANITARIAN	CRISIS	IN	UKRAINE"	

ü You	can	make			donation	thru	our	parish,	(make	a	check	payable	to:	“	Holy	Cross	
Ukr.	Cath.	Church”)	
Нью-Йорк	пишається	українцями.	Сердечна	подяка	всім!	

Слава	Україніі	!	Glory	to	Ukraine	! 
           Thank you for Your Donation! ~ May God bless your kind soul. We genuinely appreciate your contribution and support to 

Ukraine during these difficult times.  ~  Holy Cross Ukrainian Catholic Church 

УВАГА!	Згідно	діючих	карантинних	вимог	просимо	вживати	маски	в	церкві	та	дотримуватися			
дистанції.	Безпека	вашого	здоров’я	та	здоров’я	ближнього		залежить	від	вас	самих	.	
ATTENTION!		Masks	are	mandatory	when	you	are	in	church.	Also	keep	the	distance.	
	

												Basilian	Fathers	of	Holy	Cross	Parish	wish	everyone	a	wonderful	and	joyous	Paschal	Season.	


