
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
        
       
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
 
  
    
      

    
 
 
  
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  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 funer 
 

Українська Католицька 
Церква Чесного Хреста 

   Отці Васіліяни 

  
 
Божого Милосердя «Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любові, якою 
полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом – 
благодаттю ви спасенні!» (Еф 2, 4-5). 
Правду про милосердного Бога до віруючих промовляє Старий Завіт, але вповні ця 
правда відкривається у Новому Завіті. Ісус Христос виявляє Боже обличчя та Його 
ім’я, як любов і милосердя, які досягають вершини у спасенних подіях – смерті і 
воскресінні Божого Сина. Саме тому, в об’явленнях святій Фаустині Ковальській (1905-
1938) Ісус запрагнув, аби перша неділя після Воскресіння Господнього, особливо була 
присвячена таємниці милосердя. 
 
У 1931 році, наш Спаситель вперше попросив встановити це свято. Прохання було 
виконане спочатку у Краківській архідієцезії (1985), згодом, свято Божого Милосердя 
стали відзначати на території цілої Польщі (1995), а в 2000 році, святий Папа Йоан 
Павло ІІ поширив його на всю Католицьку Церкву. 
 
Ісус дав свято Божого Милосердя для грішників, як останню надію на порятунок (пор. 
Щ. 965). У церкві це свято досить молоде, проте, воно торкається глибини відносин 
людини з Богом. На відомому образі Ісуса Милосердного розміщений напис «Ісусе, 
довіряю Тобі!». 
 
Довіра до Бога становить основну суть спілкування з Ним. Але надія на Його 
милосердя і користання з цього дару неможливе без фундаменту – цілковитого 
відання себе у Батьківські руки. Так, будучи у стані цілковитої довіри до Бога, Ісус 
закликає нас приступити до таїнства Сповіді і прийняти Святе Причастя саме у свято 
Божого Милосердя, обіцяючи особливу благодать – повне відпущення гріхів та кар 
(див Щ. 300; 699). Хоча, напевне, знаємо, що таку благодать людина отримує лише у 
таїнстві Хрещення, але Ісус хоче, щоб ми не боялися і, у цей особливий день, 
занурилися у джерело милосердя. Він Сам відкриває його глибини для спраглих і 
грішних душ (пор. Щ 699). 
 
Так, на образі Ісуса Милосердного, Спаситель робить крок вперед, а з Його серця 
виходять два промені: світлий – означає воду, яка виправдовує душі, та червоний – 
Кров, яка дає душам життя (пор. Щ. 299; Йн 19,33-34). 
 
Вшанування Божого Милосердя має чотири виміри: свято Божого Милосердя, година 
Божого Милосердя (15:00 – година, коли Ісус помер на хресті), коронка до Божого 
Милосердя (може бути відмовлена у будь-який час протягом дня) та образ Ісуса 
Милосердного. 
 
Святий Йоан Павло ІІ присвятив Божому Милосердю енцикліку «Dives in misericordia» 
(1980).  Уклала Юлия Бойко 
    
   

 

 

Holy Cross  
Ukrain ian  

Cathol ic  Church  
Bas i l ian  Fathers  

  
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 ~ 5/9/2021 ~ ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 
ST THOMAS SUNDAY ~ ТОМИНА НЕДІЛЯ  

 
 



 

    

       

   З  ДНЕМ  МАТЕРІ   
  

 
 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
   
  



     Христос Воскрес! 
 

День Матері ! Світле і прекрасне свято. Зі святом Вас , дорогі жінки, милі мами, 
які пізнали щастя материнства! Нехай краса, радість і любов завжди живуть у 
ваших серцях. Нехай щастя, яке Ви відчули, ставши матір'ю , навіки зігріває Ваші 
душі! 
Благословенна будь Жінко- Мамо! 
Терпляча і любляча. Мужня , нескорена, вічна ...Ти сьогодні з надією офіруєш своє 
дитя Богові .Уклін тобі і слава у житті. Все відходить , а материнська любов і слова 
залишаються  в душі людини на все життя. 
Свято Матері- свято любові, яке живе у серці кожної жінки, свято берегині сім'ї , 
роду , народу.Віддамо належне сьогодні Пречистій Діві Марііі, Божій Матері, її 
подвигу, жертовності. ,,За всіх Ти молишся , Благая, за тих , що прибігають з вірою 
під могутній Твій покров ." 
Нехай Небесна Ненька- Пречиста Діва Марія хоронить усіх Вас і береже під своім 
Покровом, а Вселаскавий Господь засилає Вам всі свої милості та благословення. 
У Святому Письмі сказано: ,,Спадок Господній - діти, плід лона- нагорода". 
А що може бути краще за матір у молитві.Мама, що слухає Бога і одночасно 
відповідає на потреби своєї дитини.Мама, що дає і береже життя. Ставимо всіх 
матерів на цей Святий жертовник у Вашій жертві хліба і вина. Молимося за всіх Вас. 
Благословляємо Вас. 
Хочемо подякувати Вам , що Ви не побоялися прийняти від нашого Господа дар 
материнства. Дякуємо , що Ви живете своє життя задля своїх дітей . 
Дякуємо Господеві за матерів, які не тільки дали кожному з нас життя, а й які 
передали своім дітям дар віри, бо віра- дар життя вічного. 
Дякуємо за Ваші терпіння , дивовижну мудрість і мужність, з якими Ви, долаючи 
нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день. Кріпіться ! Не па - 
дайте духом ! 
Тож здоров'я Вам , дорогі матері, миру , любові, ніжності , тепла і благополуччя. Хай 
під промінням травневого сонця розтануть усі Ваші негаразди . 
В цей день ми молимося за Вас, наші Берегині, щоб Ваші діти були Вам джерелом 
радості , а не - смутку. Низько схиляємо голови  перед Вами , наші матері, з 
вдячністю у серці. 
Присвячуємо цей день і нашій Матері Україні . Молимося сьогодні за її мир і 
благополуччя , щоб многостраждальна мати обтерла сльози , що стікають з її 
обличчя. І в цьому нам нехай допомагає Небесна Матір Пресвята Богородиця Мати 
Божа , яка покриває нас своім омофором. 
Під її неустанний покров  повіряємо Вас і Ваше материнство! 
      Зі святом Вас, дорогі наші матері!  Христос Воскрес! 
 
                       Служителі церкви при парафіі ,, Чесного Хреста" . 

 

Вітаємо і запрошуємо усіх нових парафіян записатися в нашу парафію. Просимо 
реєструватися, заповнюючи анкету, яку  знайдете при вході до церкви. Щиро дякуємо 
тим хто вже записався. 
Складаємо щиру подяку всім парафіянам за поміч  в церкві перед та в часі свят. Сердечна 
подяка за святочну щедрість та жертвенність. 
Нехай Воскреслий Ісус Вас  винагородить стократно. 
Вітаємо отців та парафіян парафії Св. Юра з Днем Покровителя. 
 
     MOTHER'S DAY 

Prayer for All Mothers                                                                           

O Almighty and Eternal God, Lord of both the living and the dead, Your tender mercy embraces all 
men foreknown to be Yours by faith and a good life. Through the intercession of the Most Blessed 
Virgin Mary our Mother, and of all the saints, grant Your merciful pardon to all mothers for whom 
we pray, whether they still are living in this world or have departed from this flesh into the world to 
come. Especially, dear Lord, grant the requests I now make of You for my own beloved mother 

When we read the headlines on the front page of the newspapers or watch TV, apparently almost 
anything is important. Issues concerning violence, drugs, crimes, etc., are the talk of the day. The 
mass media with its influential power can make of an ordinary person an idol, depending on the 
interest of the public who is willing to worship him or her. 

Hardly any mother makes the headlines, unless she is very prominent in the society, but usually 
she does not make the headlines for her motherhood, but for some other reason. 

A mother holds in herself the deepest mysteries, which are unknown to the public in general. Only 
she knows how much she has sacrificed coping with each problem as it came, trusting herself to 
God - with immense faith - when things were beyond her power or understanding. Only she knows 
how much she loves her child - with an immeasurable love. Most mothers live an ordinary life 
worshipped only in her family environment. What most of us fail to remember is that mothers really 
make the biggest part of our lives, and they are the real heroins of our times. 

May we learn from them how to love and serve Our Lord in senerity, determination, etc.            

May God bless all the Mothers and reward them for all their efforts and sacrifices. 

    BEST WISHES AND GOD’S BLESSINGS TO ALL MOTHER’S ON 

      
 
Your generous Easter donations are greatly appreciated. Many thanks to the volunteers who helped to celebrate 



May, 2021                     Божественні  Літургії ~  Divine Liturgies  Requeste 

Sun. May, 09    THOMAS SUNDAY ~ ТОМИНА НЕДІЛЯ                 
                                                  Mrt.  Basil ~ Свщмч.  Василія  
0870          10:00 AM  Blessing/health Olha, Ivan and Joanna ………………………………..………. A. J. Tychanski  
                                              Moleben to the Blessed Virgin Marry – after 10:00 am Divine Liturgy.  
Mon.  May, 10   H-Mrt. Simeon ~ Свщмч. Симеона                              
                5:30 PM                  Recitation of the Rosary 
0727     6:00 PM                  † Michael Swituszak,Mykola & Maria ………………………………….............…… K. Swituszak 
                6:30 PM                  Moleben to the Blessed Virgin Marry  

Tue.   May, 11   Apos. Jason ~ Ап. Ясона                                         
               5:30 AM   Recitation of the Rosary                                                                                     
0065      6:00 PM                  Good health for Geddes Family …………………………..……….………..…  A.  Sierant 
               6:30 PM                  Moleben to the Blessed Virgin Marry  

Wed.  May, 12  9 Mrts. of Cyzicus ~ 9-ох мучч. у Кизиці                                   
               5:30 PM   Recitation of the Rosary 
 0908    6:00 PM                  † Myron Pawelczak ~w/pan.………………………………….……..…… Pizzuto Family 
              6:30 PM                   Moleben to the Blessed Virgin Marry 

Thu.   May, 13    APOS. JAMES ~ АП. ЯКОВА                                                                                                                                                                                                                                                            
             5:30 PM  Recitation of the Rosary  
0066    6:00 PM                 Good health for Brenda Rapp …………………………..……….………..…  A.  Sierant  
             6:30 PM                 Moleben to the Blessed Virgin Marry  

Fri.      May, 14   PROPH. JEREMIAH ~ ПРОП.  ЄРЕМІЇ                                                                                                                                       
              5:30 PM    Recitation of the Rosary  
0930     6:00 PM                  † John, Michael & Maria, Ivan & Marja, Ivanka ……………………  M.J. Drobenko 
              6:30 PM                   Moleben to the Blessed Virgin Marry 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Sat.,     May, 15   ST. ATHANASIUS THE GREAT, BISH. ~ СВ. АТАНАСІЯ ВЕЛИКОГО,  АЄП.                                                                                                                                     
0684  9:00AM    † Maria & Teodor Pawelczak ~w/pan. ………………..……………..…. A.J. Tychanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     Moleben to the Blessed Virgin Marry – after 9:00 am Divine Liturgy.                               

0041                   5:00 PM   † Deceased members of Rosary Altar Society  ……………..............… R.A.S 

 
Sun.     May, 16    SUNDAY OF MYRRH-BEARING WOMEN ~ НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ  
                                                   VEN.  THEODOSIUS  ~  ПРЕП. ТЕОДОСІЯ  ПЕЧЕРСЬКОГО                                          
0991               10:00 AM   Blessing/health Irina Olenska ………………………………………….….………. A. J. Tychanski 
                                                   Moleben to the Blessed Virgin Marry – after 10:00 am Divine Liturgy. 
         ***************************************************************************************************** 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  

Main Lamp: † Maria & Teodor Pawelczak– req. by: A.J. Tychanski   

Altar of the B.V.M.: † Myron & Maria Pawelczak –  req.by: Pizzuto Family 

Altar of the Pantocrator: † Sofia Marko - req by:  O. Colandro & Family                          
Tetrapod 1: Blessing/health for Olha, Ivan & Joanna  – req.by: A.J. Tychanski                             
Tetrapod 2:  Blessing/health for Jaroslaw Boguslavskyy ( Happy B-day) – reg. by: Parents       
 

                                                                              

Оголошення ~ 9 травня,  2021 року   
1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год.                                                                                                                                                                                
2)  Парафіяльне членство - Ласкаво просимо вірних вписатися до парафії.                                                                                                        
3) Підходить до завершиння оновлення анкетних даних парафіян. Хто ще не заповнив, просимо 
взяти бланки анкет при вході до церкви.    
 4) В місяці травні щоденно матимемо Молебень до Пречистої Діви Марії. 
Від понеділка до п’ятниці після Св. Літургії в  год 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 10-го до 18-го травня, а дев’ятниця за мамів померлих від 19-го до 27-го (померші зазначуємо 
хрестиком – нпр. +Марія). Просимо записувати імена матерів на відповідні конверті, яка знаходиться у 
притворі церкви. В день Матері  9-го травня молимося за всіх матерів живих і померших.  
 

УВАГА! Згідно діючих карантинних вимог просимо вживати маски в церкві та дотримуватися 
дистанції. Безпека вашого здоровя та здоровя ближнього залежить від вас самих.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                

Announcements ~ May 09, 2021   
1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am.  
2) We are kindly asking for everyone that attends services regularly to register as a parishioner. If someone 
joins another parish – (he or she) must unregister. Those that change the address please let us know.                                                                                               
3) Comes to the end of updating the personal data of parishioners. Who have not yet filled in, please take at the entrance to the 
church.  
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 May10th we will have a novena for the living mothers, from May 19th for the deceased mothers. 

  

ATTENTION! Masks are mandatory when you are in church. Also keep the distance. 
 

Бажають Вступити в Подружний Стан 
Wedding Banns

KYLE NICHOLAS STEARNS         AND NADIYA PAVLISHYN 

    Son of Ralph Stearns Daughter of Ihor Pavlishin

And Keiko Shimada And  Vira Voloshin

Will enter the Sacrament of Holy Matrimony on 

MAY 25, 2021 

At Holy Trinity Catholic Church, Kerhonkson, NY 12446 

**************************************************************************** 

 Бажають Вступити в Подружний Стан 
Wedding Banns

MICHAEL BYC              AND ANNA MARIA CYMERMAN 

Son of Boguslaw Byc Daughter of John Cymerman

And Bernadeta Szkudlarska And Jozefa Grela

Will enter the Sacrament of Holy Matrimony on 

JUNE 6, 2021 

At Holy Ukrainian Catholic Church, Astoria, NY, 11106 


