
 
   

⊕ СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
    «Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо пречистого Твого Тіла преславне Переображення» 

 (Величання на утрені празника) 
Дня 19-го серпня наша Церква святкує празник світлого Господнього Переображення. Завданням цього празника є 
звеличати з життя Ісуса Христа славну подію переображення, що його деякі св. Отці називають другим Богоявлінням. 
Важливість події пізнати і з того, що її записали аж три Євангелисти: Матей, Марко й Лука. Тож погляньмо на подію 
переображення, на установлення празника та на дух його богослужби. 

ПОДІЯ ПЕРЕОБРАЖЕННЯ 
Христова прилюдна діяльність добігає до кінця. Невдовзі наступлять його муки і смерть. Хоча Апостоли вірили, що Ісус 
це Богом післаний Месія і ту віру прилюдно визнали устами Апостола Петра, то все таки їхня віра ще не була укріплена. 
Христос хоче надзвичайним актом їхню віру скріпити. Тому, кілька днів потім, як їм предсказав свої страсті і смерть, 
Він бере із собою Петра, Якова й Івана, виходить з ними на гору Тавор, і тут на молитві відслонює перед ними промінчик 
Свого Божества. Св. Євангелист Матей про чудесну Христову переміну каже: «І переобразився перед ними: Обличчя 
його засяяло наче сонце, і одежа побіліла наче світло» (Мт. 17,2). Коло Христа явилися старозавітні пророки Мойсей і 
Ілля і розмовляли з Ним про його смерть. Апостол Петро захоплений блиском Христової слави кличе: «Господи, добре 
нам тут бути!» А втім, як при Христовім хрищенні в Йордані, так і тут дався чути голос з неба: «Це – мій улюблений 
Син, що його Я вподобав: його слухайте» (Мт. 17,5). Св. Євангелія нічого не говорить про місце Христового 
переображення. Зате християнська традиція від VI сторіччя загально приймає, що тим місцем була гора Тавор. 
Чому Ісус Христос тільки трьом вищеназваним учням показав славу свого Божества? По думці св. Івана Дамаскина, 
Христос узяв зі собою Петра, щоб він, який був прилюдно визнав Христове Божество, почув потвердження свого 
визнання і від Небесного Отця. Господь узяв на Тавор Якова, бо він мав бути перший єпископ Єрусалиму і перший з 
Апостолів мав віддати своє життя за Христа. Вкінці Спаситель зробив свідком Своєї переміни й Апостола Івана, бо він 
був його улюблений учень і дівственник. Він збагнувши Христове Божество на Таворі, опісля у своїм Євангелію писав: 
«Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було – Бог» (Ів. 1,1). 
Всі три Апостоли, свідки Христової слави на Таворі, будуть опісля свідками і його агонії в Оливнім Городі. Як глибоко 

Христова переміна записалася у їхніх серцях, пізнати з того, що вони про неї писали після багатьох років. Апостол 
Петро у своїм другім посланні віру в Христа скріплює згадкою про його славне переображеиня, кажучи, що вони були 
«наочними свідками його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до Нього прийшов такий голос від 
величної слави: «Це мій Син любий, якого я вподобав». «І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з Ним на 
святій горі» (2 Пт. 1,17б). А св. Євангелист Іван зі захопленням писатиме у своїй Євангелії: «І ми славу його бачили – 

славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого» (Ів. 1,14). о. Юліян Катрій, Пізнай свій обряд 

                                                       Transfiguration of the Lord 
It was not a miracle that Jesus Christ transfigured Himself on Mount Tabor before the Apostles. It was a miracle that He 
maintained His common, earthly appearance for the whole of His life. It was a miracle that His face was not glowing like 
the sun as He walked the hills and valleys of the Holy Land. Christ’s normality, His sustained suppression of His divine 
radiance, was a miracle of humility, of slavish devotion to His vocation to incarnate, teach, suffer, and die for mankind. 
The Christian believes in the resurrection of the body and life everlasting in that body. We believe this because of the 
appearances of the risen Christ after His resurrection, because of His bodily Ascension into heaven, because the gospels 
specifically mention the empty tomb, and because of the events of today’s feast. The Transfiguration shows the splendor of 
truth. It is a peek into the life of heaven, where we see that Christ will not shed His human skin. Christ will bring His 
humanity to heaven and glorify it. This exaltation of flesh and blood is one reason why the Church has such immense respect 
for the human body.  
A mystery is not something we can know nothing about, but something we can’t know everything about. A comprehensible 
God would not be God, but an entirely opaque God would also be too remote for us to care. Catholicism’s theology of the 
body has a beautiful equilibrium because our God is knowable and yet mysterious. Food, drink, dancing, smoking, romance, 
music, and beauty are not sins. The body is good, and God took one Himself as proof of that. But while nature is the source 
of human operations, a person operates them. So the person prevails over the tools he uses. The body, then, must ultimately 
be a servant. We are enfleshed souls. In heaven, hopefully, we will be most truly us, and have our ideal body. Every man 
and woman will be transfigured like Christ and radiate the glory of the Trinity in heaven, like a white sheet on the line 

radiates the sun shining behind it. 
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Fr. Mario Dacechen, OSBM ~ Pastor [cell: 917 842-2819] 
Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 

Fr. Yosafat-Andriy Koval, OSBM ~ Associate Pastor [cell: 347 939-5772] 
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 12:00 noon – 4:00pm 
Sunday - after Liturgy.  

 
 
 
Порядок Служб Божих    Schedule of Divine Liturgies 
 
Неділя: 10:00 ран.     Sunday: 10:00 am 
Субота: 9:00 ран., і 5:00 веч (англомовна)   Saturday: 9:00 am & 5:00 pm (English) 
Будні (Пон-Пт): 8:00 ран.    Weekdays (Mon-Fri): 8:00am 
Свята: 9:00 ран. і 6:00 веч.    Holy Day s: 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 
ХРИЩЕННЯ: 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 
 



August, 2022  Божественні Літургії ~ Divine Liturgies  Request: 
******************************************************************************* 
Sun. August 14th 9th  SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 9-ма НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

PROC.HOLY CROSS ~ Перен. ЧЕСН. ХРЕСТА  - Мучч. Макавейських.  
                                           (1 Кор. 3,9-17 / Мт. 14,22-34) - God Bless our Parishioners/ altar boy Volodymyr Nabesnyy 
                                            God’s Blessing on 33rd  Anniv. of priestly ordination to Fr. Cyril Iszezuck, OSBM 
547                                      God’s Blessings for Hanna Khymych ………………………….……………… Mother 
 
Mon. August 15th Relics of Stephen. ~ Мощі св. Стефана  (1 Кор. 15,12-19 / Мт. 21,18-22)  
000 8:00 AM Divine Liturgy – no intention  
 

Tue. August 16th Isaac, Ven. ~ Ісаакія, пр.    (1 Кор. 15,29-38 / Мт. 21,23-27) 

000 8:00 AM Divine Liturgy – no intention 
 

Wed. August 17th 7 Youths of Ephesus ~ 7 Молод. Ефезу  (1 Кор. 16,4-12 / Мт. 21,28-32) 
506 8:00 AM † Gregory Gina ………………………………………………………………..……..  Nancy H. 
 

Thu. August 18th Eusignius, Mrt & ~ Євсигнія, муч. (2 Кор. 1,1-7 / Мт. 21,43-46) 
445 8:00 AM †† Orest, Teodor, Semen, Maria, Volodymyr …………………………… L. Yavniuk 
440                                     † Kateryna Jazyk ………………………………………………………. Anna & foamily  
      
Fri. August 19th TRANSFIGURATION & ПЕРЕОБРАЖЕННЯ (2 Пт. 1,10-19 / Мт. 17,1-9) 
541 9:00 AM God Bless our Parishioners- blessing the fruit- просимо принести фрукти на oсвячення 

 God’s Blessing on 33rd   Anniv.of priestly ordination to Fr. Cyril Iszezuck, OSBM 
              6:00 PM               Divine Liturgy –- blessing the fruit- просимо принести фрукти на oсвячення 
Sat. August 20th Dometius, V-Mrt. ~ Дометія, прмч.        (Рм. 15,30-33/ Ів. Мт. 17,24-18,4) 
518 9:00 AM † Harry Barnych ~ 40th Day w/pan.  ………………………………..…..M. Diluzio & N. Galaga 
 

249 5:00 PM God’s Blessing/health for Irena & Raymond Cholewka’s 55th Wedding Anniv. ….. Puszka Fam. 
 

Sun. August 21th 10th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 10-ма НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
Emilian, Conf. ~ Еміліяна, свят.  (1 Кор. 4,9-16 / Мт. 17,14-23) 
God Bless our Parishioners and peace for Ukraine- oсвячення фруктів 

10:00 AM Blessing/health for Ihor Zakamarok on his birthday ……………………..……. Friends 
********************************************************************************************* 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  
Main Lamp: † Katheryna Jazyk – req. by: Anna & family 
Altar of the B.V.M.: Blessing/health for Hanna Khymychi – req. by: Mother 
Altar of the B.V.M: Blessing/health for Fr. Cyril Iszezuck, OSBM 

Altar of the Pantocrator: Bless Blessing/health for Volodymyr Nabesnyy 
Altar of the Pantocrator: - Happy 6th Birthday to Mayka – req. by: Grandma & Grandpa 
Tetrapod 1: † John Drobenko – req. by: M. J. Drobenko  
Tetrapod 2: Blessing/health for Ihor Zakamarok on his birthday – req. by: Friends  
 
 

Mnohaya Lita and Happy August 2022 Birthdays to: Fr. Bernard Panczuk, Volodymyr Krupa, Ihor Matsco, 
Stephanie Sholubka, Escodero Gonzalo, Teresa Dolak, Anna Roach, Laryssa O’Brien, Volodymyr Protas, 
Lubomyr Boytchuk, Viorica Drobenko, Sandra Gyvel Donald Fedynak, Areta Dobrjansky, Alex Izmailov, Ihor 
Zakamarok, Maria Liber, Larisa Shcheglov , Oxana  Witiuk. 
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-го серпня 2022 року 
1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год 
2) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org. Оновлений Сайт!!! 
3) Пожертви у м. серпні – Beautification Fund  / Feast of the Assumption / Transfiguration / Dormition Mother of 
God / The Catholic Home Mission Appeal (конверти при вході до церкви). 
4) 1-го серпня розпочалася постійна мандрівка похідної ікони Матері Божої Неустанної Помочі. Ікона 
перебуватиме в родині впродовж двох тижнів. Просимо бажаючих зголошуватися до парафіяльного офісу. 
5) 19-го серпня просимо принести фрукти на oсвячення a 28-го квіти . 
6) 28-го серпня о. Андрій КОРНЕЛЮК, ЧСВВ матиме 1-шу Сл. Божу у нашій парафії. Просимо 
принести солодощі для прийняття 

 

“ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ВІЙНИ” (make a check payable to: “Holy Cross Ukr. Cath. Church”) 
Щира подяка всім жертводавцям! Хай Бог щедро Вас благословить! Слава Україні! 

 

Пожертви на церкву – уживайте звичайні конверти, які  знаходяться у притворі церкви: (будь ласка, 
напишіть ваше ім’я і прізвище та суму). 

Сердечно дякуємо за Ваші пожертви та підтримку нашої парафії! 
Благословенної Вам Неділі! 

 

                Announcements ~ August 14, 2022   
1) Recitation of the Rosary – Sundays: 9:30 am 
2) You may read our CHURCH BULLETIN on our church’s website: www.holycrossukrainian.org  
3) Collections in the month of August: Beautification Fund / Feast of the Assumption / Transfiguration / 

Dormition Mother of God / The Catholic Home Mission Appeal (envelopes in the vestibule). 
4) The Traveling Icon “Our Lady of Perpetual Help” is available to visit your home. We ask those who would 
like to host the icon in their homes to contact the parish office. (from 15th – 31st of Aug. O’Hara Family) 
5) August 19th will be blessing the fruit – bring you basket of fruit and on  28th  flowers. 
6) August 28th at 10:00 am, Fr. Andrew Kornelyuk, OSBM will have a 1st Divine Liturgy in our parish. 
 

“WAR VICTIMS AND HUMANITARIAN CRISIS IN UKRAINE” – WEEKLY COLLECTION FOR 
UKRAINE – 2ND COLLECTION EVERY SUNDAY (make a check payable to: Holy Cross Ukr. Cath. Church 

God Bless! Glory to Ukraine! 

Thank you very much for your donations and the support of our parish!   
 

 
119 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ФЕСТИВАЛЬ – FESTIVAL ANNOUCEMENTS  

Просимо бажаючих зголошуватися i долучатися до проведення нашого щорічного парафіяльного 
фестивалю з нагоди Храмового Празника 
 

Those of you who would be interested and would like to help in organizing our festival this year, please 
call our office.  
 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ФЕСТИВАЛЬ – FESTIVAL ANNOUCEMENTS  
Просимо бажаючих зголошуватися i долучатися до проведення нашого щорічного 
парафіяльного фестивалю з нагоди Храмового Празника. У притворі церкви маємо список 
бажаючих приготувати Фестиваль. Просимо записуватися.  
17-го серпня о 7 год. вечора просимо прийти у зал церкви на обговорення планування 
нашого фестивалю 
 

Those of you who would like to help in organizing our festival this year, please call our office.  
At the entrance to the church, we have a list of volunteers who will be happy to prepare our FESTIVAL 
 On August 17th at 7:00 pm please come to the church basement to discuss about our 
festival. All are welcome.  


