
		
																																													
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
				
		
								
							
				
							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

					

	
			
																										
						

				
		
	
		
	
		
	
	

	
	
										
	
	
	
	
	
							
	
	
		
	
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.	8:00	ран.																											Weekdays	(Mon-	Fri):	8:00	am	
																			В	свята:	9:00	ран.	і	7:00	веч.																																											Holy	Days:	9:00	am	&	7:00	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	

 
Спільнота «Матері в молитві» — це великий Божий дар для всіх матерів світу та їхніх дітей. «У 

нинішній тривожний час, коли ваші сини і дочки,  якого б віку вони не були, наражаються на так 
багато небезпек і спокус. Ваша сердечна материнська молитва наповнює нас надією, що ваші діти 
не тільки вистоять, а  й внесуть у наш духовно розламаний світ почуття   правди, добра і краси. І в 
цей наш світ приведуть на шлях Божий» З листа благословення Блаженішого Любомира Гузара для 
руху «Матері в молитві».  

Історія виникнення руху. 
Міжнародний екуменічний молитовний  рух  «Матері в молитві» розпочався в Англії у  1995-у 

році. Незабаром він поширився по цілому світові  і сьогодні існує у 160-ти країнах. Вероніка Вільямс, 
засновниця руху, та її родичка  Сандра ведені Господом, вирішили в особливий спосіб молитися за своїх 
дітей. Під час молитви вони збагнули, що Господь Бог хоче,  щоб усі матері доручали Йому опікуватися 
своїми дітьми, віддавали Йому свій материнський біль, щоб Він пролив Своє благословення на їхніх 
дітей.  

Перша спільнота в Україні 
14 вересня 2000р. з благословення Блаженішого троє жінок стали на молитву у соборі святого 

Юрія. Це стало початком заснування понад 150 спільнот в Україні у всіх єпархіях та екзархатах УГКЦ. 
Збільшення кількості спільнот спричинило потребу в координації їх, тому в кожній  єпархії та екзархаті є 
координатор діяльності спільнот матерів.  

Координатором руху «Матері в молитві» в Україні стала пані Віра Чмелик. У січні 2003-го року 
Вероніка Вільям відвідала Україну. Під час свого візиту вона познайомилася з Блаженнішим Любомиром. 
На цій зустрічі було узгоджено формат української версії молитовника. Взаємно збагачувальним досвідом 
стали її відвідини українських спільнот і участь у їхніх молитвах.  

Того ж року з Божою допомогою і завдяки старанням багатьох людей було укладено молитовник 
для спільноти УГКЦ. Оскільки міжнародний рух об’єднує християн різних конфесій, культур і 
національностей, то упорядники вважали за необхідне, щоб українська версія містила традиційні молитви 
східної церковної спадщини та деякі – західної.  

Цей молитовник було представлено під час роботи першої Школи лідерів спільнот руху «Матері 
в молитві», яка відбулася 23-25-го травня 2003 року. З того часу Школа Лідерів цих спільнот відбувається 
щороку.  8-10 липня 2005-го року ця школа  працювала в старому містечку Глиняни на Золочівщині під 
проводом владики Ігоря озняка. У ній взяли участь 115 представниць різних конфесій. 7 травня 2006-го 
року в Києві відбувся перший Всеукраїнський з’їзд «Матері в молитві» і з участю гостей з-за кордону.  

	 	
																Moms	in	Prayer	International	groups	are	in	more	than	160	countries	around	the	
world.	-	Connecting moms to hope through a community of women seeking Christ, biblical 
motherhood, and the power of prayer. Be encouraged and equipped so you can better pray for and 
impact the next generation.                                                                                                                      
TO PRAY THAT OUR CHILDREN WILL RECEIVE JESUS AS LORD AND SAVIOR, THEN 
STAND BOLDLY IN THEIR FAITH                                                                                              
The Power of Praying Together- If we live in fear and anxiety, our kids will pick up on that. So how do we 
make the best of the situation? We bring it to God in prayer, together. 
 As we look into the lives of seven women and how the Lord provided for each one when they faced 
impossibilities, discouragement and heartbreak. His gracious hand was able to work even through their 
weaknesses and mistakes. 
The same God who helped Sarah, Hagar, Mary, Rebekah, Hannah, Rahab, and Elizabeth, will also help 
YOU! 
	

 

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	
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	Liturgy.		

	

CHURCH	BULLETIN	~	11/14/2021	~	ЦЕРКОВНИЙ	ВІСНИК	
21ST	SUNDAY	AFTER	PENTECOST	~	21-ша	НЕДІЛЯ	ПО	ЗІСЛАННІ	СВ.	ДУХА				

	
 



November,	2021										Божественні				Літургії			~			Divine				Liturgies						Request	
*****************************************************************************************	
Sun.					Nov.	14th														20TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 20-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ С 
																																																		ST’S.		COSMAS			&	DAMIAN	~	Чудотв.	КОСМИ	і	ДАМ’ЯНА						(	Гл.	2;	6–	20	/Lk..	8;	5	–	15)																																																																																										
                10:00	AM                God	Bless	our	Parishioners		
0000						 																		Blessing/health	for	Michel	&	Semen	Ehrlich	…………………………...…..	Mother			
																																														Happy	B-day	to	Bogdana	Pich	
Mon.				Nov	,15th									 	MRT.	ACINDYNUS	~	Муч.	АКЕНДИНА														(Кл.	2;	13	–20	/Lk.	9;	18	–	22)													
0187					8:00	AM	 †	Olga	Mychajluk	(40th	day	)~	pan.		……………………………………………	O.	Fediv	 	

Tue.					Nov.	16th							 MRT.		ACEPSIMAS	~	МУЧ.	АКЕПСИМА													(Кл.	2;	20	–3:	3/Lk.	9;	23	–	27)																				
0991					8:00	AM	 †	Bohdan	Serewko	~pan.		…………………………………………..……………	A.	Zabniak	

Wed.				Nov.	17th									 VEN.	JOANNICIUS ~ ПРЕП.	ЙОАНІКІЯ																(Кл.	3;	17	–4:	1	/Lk.	9;	44	–	50)									
	0188				8:00	AM															†	Olga	Mychajluk	~pan.	…......................................................................	J.	&	T.	Kuzemka			

Thu.					Nov.	18th									 MRT.	GALACTION	~	Муч.	ГАЛАКТІОНА										(Кл.	4;	2–9	/Lk.	9;	49	–	56)																																																																																																							
0779		8:00	AM													†	John	Drobenko	……………………………………………………………………….	R.	Baczyk	
0225																															†	Ewhen	Hanowsky	~	pan.	…………………………………………………….D.	Hanowska	
Fri.							Nov.	19th							 	CONF.	PAUL	~	Ісп.	ПАВЛА																																	(Кл.	4;	10	–18	/Lk.	10;	1	–	15)												 			
0023			8:00	AM		 	†		Anna	&	Wasyl	Iwanczyszyn		…………………………..……………….	Matsko	Family	
	Sat.					Nov.	20th									 	VEN.	JOSAPHATA	~	БЛ.	ЙОСАФАТИ																															(2Кр.	5;	1	–	10/Lk.	7:	1	–10)																							
0726				9:00	AM																†	Olha	Liber,	Wasyl,	Hanna,	Hryhory,	Ewdokia,	Wasyl,	Anastasia	~pan.		…….	
																																																		……………………………………………………………………………………………………….…	Liber	Family	
0185																																							†	Darka	Pytko	~	pan.	……………………………………………………….....…………	I.	Rotko	
0059																																							†	Wasyl	Puszka	…………………………………………..………………	M.&	D.	Wertzberger																																																																													
0117				5:00	PM		 	Good	health	for	Andrew	Paska		on	his	Birthday	………..….…	A.	Paska	&	Family	
Sun.					Nov.	21st														22ND				SUNDAY	AFTER	PENTECOST	~	22	-га	НЕДІЛЯ	ПО	ЗІСЛАННІ	СВ.	ДУХА	
																																																	SYNAX.	ARCH.	MICHAEL~	СОБ.	АРХ.	МИХАЇЛА						(Гл.	6;	11–	18	/Lk..	16;	19	–	31)	
														10:00	AM															God	Bless	our	Parishioners																																									
0227				Blessing/health	for	Lesya	Zakamarok	(Happy	B-day)	&	Natalia	Fedosyk	(Happy	B-day)…………	
																																															………………..…………………………………………………………………………………….	Friends	
**************************************************************************************************************	

THIS	WEEK	ETERNAL	LAMP	OFFERINGS:		
Main	Lamp:	†	Wasyl	Puszka	–	req.	by:	M.	&	D.	Wertzberger		
Altar	of	the	B.V.M.:	†	Bohdan	Serewko		–	req.by:	A.	Zabniak		
Altar	of	the	Pantocrator:	†	Olga	Mychajluk	–	reg.	by:		O.	Fediv													
Tetrapod	1:		Blessing/health	for	Lesya	Zakamarok	-	req.by:	Friends																									
Tetrapod	2:			Blessing/health	for	Natalia	Fedosyk	–	reg.	by:	Friends	
***************************************************************************************************					
	
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.			

	Оголошення	~	14	листопада,		2021	року			
														1)	Молитва	на	Вервиці	–	в	неділю	9:30	год.	
														2)	)	Молитви	-	Спільнота	“Матері	в	молитві”	сердечно	запрошує	усіх	на	молитву	за		
	 дітей		согодні	після	Служби	Божої.																																																																																																																																																																																																																																																																																	                                                        																																																																																																																																																																		

3)	Свята	у	листопаді			-	21-го	листопада	-	Свято	св.	Арх.	Михаїла.	-		25-го	листопада	–		
Свято	св.	Свмч.	Йосафата	та	День	Подяки.																																																																																																																																																												
Листопад		-		місяць	пам’яті	жертв	голодомору	–	геноциду	1932-1933-х	років	в	
Україні.	–		28-го	листопада	в	нашій	церкві	буде		панахида		у	пам’ять	жертви	
голодомору.		«Запали	свічку»	
4)	Можна	замовляти	Служби	Божі	на	наступний	2022	церковний	рік.	Пожертва	за								
Службу	Божу	-	$20.00 ,з панахидою - $25.00.  
 5) Пальне	–	зближається	зимовий		період.	Просимо	вашої	пожертви,	щоб	підтримати	
нашу	церкву	у	теплоті.	Дякуємо.		

	 	6)	Ви	можете	прочитати	наш	БЮЛЕТЕНЬ	в	інтернеті:	www.holycrossukrainian.org.	
	

Цьогорічне	відзначення	Голодомору	1932-33	р.	Панахида	за		жертви	Голодомору	у		Катедрі	
Св.	Патрика		27-го	листопада	о	2:00	год.		п.п.		
	

																																																									Просимо	молитися	за	здоров’я	наших	парафіян:	
Please	pray	for	the	health	of	our	parishioners:	

Fr.	 Lawrence,	 Fr.	 Bernard,	 Phyllis	 Pastuzyn,	 Oksana	 Bajko,	 Daria Hanowsky,	 Teresa	 Kuncik,	 Thomas	
Kluczkowski,	Anna	Sierant,	Ahafia	Puszka,	Hanna	Marhita,	Mahdalyna	Khimitch,	Maria	Ostafijczuk, Nettie 
Galaga. (If you wish to be on the list of prayer, please call the office).	
 
	 	 												Announcements	~November	14,	2021						
1)	Recitation	of	the	Rosary	-	Sundays:	9:30am.		
2)	The	Prayer	group,	“Mothers	in	Prayer”	cordially	invite	all	who	can	join	them	in	prayer	at	
our	church,	today	after	10:00am	Liturgy.																																																																																																																																																																													
3)	Holy	Days	in	November	–.	21st - the Feast of St. Michael. -  25th - the Feast of St. Josaphat and 
Thanksgiving Day. – 28th - A memorial service for the victims of the Holodomor (Famine in Ukraine, 
1932-33) “Light a Candle.”. 
4) Liturgies 2022– You may now request Divine Liturgies for 2022 in the church rectory - $20.00 per Mass,      
with Panachyda  -  $25.00 
5) The winter season  is approaching, we kindly ask for your financial support to help us with the heating of our  
church building. We thank you in advance for your generosity.																																																																																																																																																																																														
6)	You	may	read	our	CHURCH	BULLETIN	on	our	church’s	website,	which	is:	www.holycrossukrainian.org.			
	
Bishop	Paul	Chomnycky	with	fellow	hierarchs	and	metropolitan-area	clergy	of	the	Stamford	
Eparchy,	will	celebrate	a	memorial	service	at	St.	Patrick’s	Cathedral	to	commemorate	the	87th											
anniversary	of	the	famine-genocide,	the	Holodomor,	in	Ukraine,	on	Saturday,	November	27th	at	2pm.																																																																														 

NOVEMBER BIRTHDAYS –Natalia	Fedosyk, Andrey	Khimitch,	Michael	Kostryba,	Nadia	Lytwyn,	
Bogdana	Pich,	Adriana	Paska,	Nettie	Galaga,	Lesya	Zakamarok,	Andrew	Paska,	Roman	Kostiuk,	David	
Wertzberger			


