Священник не раб людей, а слуга Божий,
Якого Бог, а не люди обирають,
Священник несе людям світло, в день хмарний і погожий,
Він служить Богу, за людей які чогось бажають....
Бажання в кожної людини з душі і серця линуть,
І кожний просить: Боже, вислухай, допоможи....
І всі чекають..., цього чого бажають,
А скільки просять....? Господи , прости!
І тільки він стоїть коло Божого престолу,
І добре знає, розуміє всіх людей,
Священник просить, просить Бога всім про допомогу,
Не раз з сльозами...., не тільки вдень, але й серед ночей!
Священник просить: щоб Господь гріхи простив всім людям,
Щоб благословив їх на мир і любов,
Щоб добре було жити його духовним дітям,
І всі позбулись злих оков!
А люди....? Люди не раз цього і не чують,
А може й чують, але не хочуть зрозуміти,
Хоч може і не всі, але осудять,
А дехто хоче, ще й чогось священика повчити....
Повчити...., як він має жити,
У в що вдягатись, куди і як ходити,
Що говорити, де і як вставати,
Всі дивляться...., з чим і як він йде із хати і до хати!
Всі гарно спочатку його приймають, вітають,
І обіцяють послух і любов,
А потім ці найближчі ...., перші проганяють,
Бо думають, що мудріші від Божих настанов!
Священник не тільки служить, він лікує,
Хоч в нього є й свої гріхи,
Священник завжди і за кожного переживає,
Він бачить, відчуває навіть і людські думки!
Господь вибрав і послав його в світ для цього,
Щоб молитись, вчити, нести в світ Боже слово,
Щоб лікувати людські душі від всього злого,
Всіх найдорожчих, від малого до старого!
Звичайно й сам священник в гріхи впадає,
Але, судити його з людей ніхто прав немає,
Тому що він за все...., перед Богом відповідає,
А людина, через його прощення душу свою спасає!
Хоч важко всім це зрозуміти,
Але і ангели, не мають цієї влади,
Щоб людям гріхи відпускати,
Щоб в чаші приносити Живого Бога, навіть до хати!
Любіть священників своїх, не судіть....,
Бо в них найважча тут земна дорога,
Завжди за них Господа моліть,
Підтримуйте...., і буде за це вам – велика нагорода!

ПЕРША УРОЧИСТА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
О. АНДРІЯ КОРНЕЛЮКА, ЧСВВ

The 1st Solemn Divine Liturgy of
Fr. Andrew KORNELYUK, OSBM

о. Андрій КОРНЕЛЮК, ЧСВВ

Андрій Корнелюк народився 16 липня 1990 року у місті Львів (Україна) у сім’ї Ярослава
Корнелюка та Ярослави з роду Жила.
У 1992 році з батьками переїхав до США. Протягом п’яти років проживав у штаті Нью
Гемпшир, а з 1997 року – у штаті Мічиґан: спершу у місті Гемтремк, опісля – у Воррені, де до
сьогодні проживають батьки та молодша сестра Марія.
У 2008 році у Воррені закінчив середню школу, через три роки – у 2011 році – коледж.
24 жовтня 2011 вступив до Василіянського Чину Святого Йосафата за отця протоігумена
Филипа Сандрика, ЧСВВ. Кандидатуру і новіціят відбув у василіянському монастирі в Ґлен
Кові (Нью Йорк) підпроводом маґістра о. Лева Ґолдейда ЧСВВ.
У 2013-2015 роках студіював філософію Василіянському інститутi філософсько- богословських
студій ім. Йосифа Велямина Рутського у Львові-Брюховичах (Україна), у 2015-2018 роках –
богослов’я в Папському університеті Анджелікум в Римі (Італія).
12 листопада 2018 року в Ґлен Кові нa руки отця протоігумена Василя Салковського, ЧСВВ,
склав професію довічних обітів. 1 грудня 2019, отримав рукоположення від Преосвященного Владики
Кир Венедикта Алексійчука на Діяконське Свячення.
8 травня 2022, отримав рукоположення від Преосвященного Владики Кир Павла Хомницького, ЧСВВ,
на священиче свячення
Andrew KORNELYUK, OSBM

Andrew (Andrey) Kornelyuk, born on July 16, 1990 in L’viv, Ukraine, son of Yaroslav and Yaroslava
Kornelyuk, and the brother of his younger sister, Maria.
Parents migrated to the United States in 1992, first to the state of New Hampshire, and then in 1997,
decided to move to Michigan. First, lived in Hamtramck, Michigan and then moved to Warren,
Michigan, where Andrew completed his high school education at Center Line High School, class of
2008. Afterwards, he studied at Macomb Community College for approximately three years, deciding
on a career, since he imagined he would one day become a married priest with a career. God had
different, better plans for him.
Growing up near our Basilian parish of St. Josaphat, Andrew felt a calling to the priesthood. Upon visiting St.
Josaphat’s Monastery in October of 2011, in Glen Cove, Long Island, New York, he discovered that he also had
a calling to the religious life in the Religious Order of St. Basil the Great, and was accepted to the Basilian Order
by Fr. Provincial Philip Sandrick, OSBM. Andrew went through the Novitiate program in Glen Cove under the
care of Novice Director, Fr. Leo Goldade, OSBM, and was then sent to our Basilian Seminary in Ukraine for the
Philosophy program. Afterwards, Andrew completed a Bachelor’s degree in Theology at the Pontifical
University of St. Thomas Aquinas, “the Angelicum.”

He then took his Solemn Profession of Final Vows by Fr. Provincial Basil Salkovski, OSBM on
ovember 12, 2018, on the Feast Day of St. Josaphat, in Glen Cove, New York.
From the Apostolic Tradition of the Imposition of Hands, Andrew received the ordination to the
Diaconate from His Excellency Most Rev. Bishop Benedict Aleksiychuk on December 1, 2019 at
Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church in Hamtramck, Michigan, and then received the
ordination to the Priesthood from His Excellency Most Rev. Bishop Paul Chomnycky, OSBM, on May
8, 2022 at St. George’s Ukrainian Catholic Church in Manhattan, New York.

СВЯЩЕННИК ЗА ЧИНОМ МЕЛХИСЕДЕКОВИМ
Сердечно вітаємо преподобного о. Андрія
Корнелюка, ЧСВВ із Першою Урочистою
Святою Літургією у церкві Чесного Хреста
в Асторії. Бажаємо Вам міцного здоров’я,
довгих років життя, миру, любові і успіхів у
нелегкій праці на священичій ниві. Нехай
Мати Божа оберігає Вас від усякого зла, а
Ісус рясно благословить! Дякуємо Господу
за дар Вашого життя та священичого
покликання. Хай завжди Господь радіє
Вами! Завжди пам’ятатимемо Вас у наших
молитвах.
Отці та парафіяни церкви Чесного Хреста в
Асторії, Нью Йорк
СВЯЩЕНИЧЕ ПОКЛИКАННЯ

Бог покликав на службу Тебе,
Вибрав з-поміж численного люду.
Йому дав ти у жертву себе,
Тепер лікарем душ людських будеш.
Святий Ангел любові Христа,
Це – довічний обіт, чистота
Світло правди освітлює все –
Ангел світло це людям несе
Світло віри світами несуть,
Похвали від людей не чекають,
Бо монашого подвигу суть,Що себе із Христом розпинають.
День і ніч на молитві стоять,
Кличуть Ангелів, Діву Пречисту,
Наче світочі в Храмі горять
За відвернення Божого гніву.

We warmly welcome Fr. Andrew Kornelyuk, OSBM on the occasion of his
First Solemn Divine Liturgy at our Holy Cross Church in Astoria.
We wish him good health, good life, peace,love and success in his priestly ministry.
Fr. Andrew, may the Mother of God protect you from all evil.
We thank God for the gift of your life and vocation to the priesthood.
May the good Lord guide you always. We will keep you in our prayers.
Best wishes!
Basilian Fathers and parishioners

⊕ Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
Про життя Пресвятої Богородиці Діяння апостолів згадують тільки те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і
Вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою Матір під опіку Йоану, “і від тієї хвилі учень узяв Її до себе” (Йо. 19, 27). І знаємо те,
що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами, джерело любови і ласки, святість святости, Мати Бога Вишнього, кивот спасіння
нашого, Пречиста Діва, та, прославити яку не в змозі ангели, а не то що люди, Пренепорочна Марія пережила свого Сина. Яке Вона
провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи, тут розум наш губиться. Якщо про святих кажемо, що вони за життя душею вже
перебували в небі, то що тоді казати про Царицю всіх святих, святість якої була така світла і ясна, як сяйво сотні сонць? Але прийшов час,
коли Господь хотів узяти Її до себе. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, Пречиста Діва, мешкаючи в домі святого
Йоана, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням, а найчастіше молилася на Єлеонській горі і
біля гробу свого Сина, з якого Він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до Пречистої Діви з якнайглибшою пошаною;повертаючись
до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до Неї, бо ж, після Христа Спасителя, Вона була для них найсвятіша. Її молитви
скріплювали їх до нових подвигів, давали їм силу, наповнювали жаром їхні серця і розпалювали найбільшу любов до Того, який там, у
небі, приготував їм місця біля себе. Коли вони думали про хвилину смерти Матері Божої, то просили Бога, щоб дав їм бути разом з нею.
І справді, за молитвами Пречистої, Бог чудесним способом зібрав їх усіх у хвилину Її успення, окрім св. апостола Томи, який тоді далеко,
аж в Індії, проповідував слово святого Євангелія.
Ангел Гавриїл за три дні благовістив Пречистій хвилину Її успення. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе
вмираючої. А Її лице сяяло надзвичайним блиском святости, бо ось над нею сам Син Її Христос Спаситель підносився з усіма ангелами,
хори небесні співали “Радуйся, благодатна”, а Її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут, у світі, Вона ще раз духом пригорнула
всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму Синові. Він віддав весь світ під опіку Її материнства, а Вона прийняла всіх – і добрих, і злих.
І ось тепер, коли рука Сина підносить Її на престол вічної слави, Вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане
бути нам Матір’ю, що там, у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих Їй дітей
цієї землі.
Пречиста Діва померла. Зі співами псалмів Її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою, поблизу того місця,
де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На третій день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до
гробу Пречистої Діви. Та знайшли гріб порожнім, залишилася лиш плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що
Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. “Пречиста Діва не повернулася
на землю, а перебуває в небесних оселях;бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне?” – каже святий Йоан Дамаскин.
І, здається, нічого не змінилося. Лишень там, у небі, Ісусе Христе, “праворуч Тебе стоїть Цариця в золоті офірськім” (Пс. 45(44), 10). “І
знамення велике видно було на небі – жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок” (Од. 12,
1). І ангели, успення Пречистої бачивши, здивувались, як Діва восходить із землі на небо, і питають всі лики небесні:“Хто то здіймається
в пустині, неначе стовпи диму, в кіптяві мірри й кадила, всіх пахощів купецьких” (П.п. 3, 6). Якщо око не бачило, вухо не чуло, розум
наш пойняти не може, що Бог приготував у небі для тих, що люблять Його, то хто зрозуміє нагороду, якою Спаситель вінчав свою матір?
Сила Її понад усі сили і влада Її понад усю владу, а понад владу і силу є Її любов до нас.
У свято Успення Пресвятої Богородиці і Діви Марії думкою своєю линемо туди, до Єрусалиму, коли апостоли ховали тіло Пречистої. І
жаль обіймає серце, що нема вже серед нас на землі тієї, яка стояла під хрестом, і до гробу клала свого Сина і сім мечів у серці мала. Та
коли піднесемося думкою до неба, коли пригадаємо, що Вона і там для нас є найліпшою Матір’ю, що вона є нашим упованням і покровом,
то вже не похоронний настрій, а почуття найглибшої любови до неї палає в наших серцях, і велемовно співаємо:“Хваліте Ім’я Господнє,
хваліте раби Господа”, який на престол слави возніс Царицю неба і дав нам Матір, Заступницю та спасіння християнського роду.
Гріб, де поховали Пречисту Діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву, та коли
перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів тут було зведено церкву, яка стоїть і нині. Понад землею
видно лиш невеличку капличку, чотирикутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів, навпроти одна одної,
розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до
самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало
тіло Пречистої Діви.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року поминає".
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Holy Cross
Ukrainian Catholic Church
Basilian Fathers

Українська Католицька
Церква Чесного Хреста
Отці Василіяни

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.
Субота: 9:00 ран., і 5:00 веч (англомовна)
Будні (Пон-Пт): 8:00 ран.
Свята: 9:00 ран. і 6:00 веч.

Sunday: 10:00 am
Saturday: 9:00 am & 5:00 pm (English)
Weekdays (Mon-Fri): 8:00am
Holy Day s: 9:00 am & 6:00 pm

СПОВІДЬ: за 30-ть хвилин перед відправою
(або за домовленістю)
ВІНЧАННЯ: Необхідно звернутися до пароха
за 6 місяців до вінчання
ХРИЩЕННЯ: За домовленням з парохом
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ: Просимо повідомити нас
про недужих нашої парафії
ПОХОРОН: просимо зв’язатися з парохом перш,
ніж домовлятися з директором похорону

CONFESSIONS: Kindly arrive half an hour in
advance of prayer services
WEDDINGS: Arrangements made with the
pastor 6 months in advance
BAPTISMS: By appointment with the pastor
VISITING THE SICK: Please notify the office
about loved ones in hospital/nursing home
FUNERALS: Please contact the pastor before
making arrangements with the funeral home

THE DORMITION OF OUR MOST HOLY MOTHER OF GOD

The Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary: After the Ascension of the Lord, the Mother of
God remained in the care of the Apostle John the Theologian, and during his journeys She lived at the home of his
parents, near the Mount of Olives. She was a source of consolation and edification both for the Apostles and for all the
believers. Conversing with them, She told them about miraculous events: the Annunciation, the seedless and undefiled
Conception of Christ born of Her, about His early childhood, and about His earthly life. Like the Apostles, She helped
plant and strengthen the Christian Church by Her presence, Her discourse and Her prayers.
Today flowers are blessed in church, and people keep them in their homes. During times of family strife or illness, the
flower petals are placed in the censer with the incense, and the whole house is censed. See the Prayer at the Sanctification
of any Fragrant Herbage.

Aug / Sep, 2022
Божественні Літургії
~
Divine Liturgies
Request:
*******************************************************************************
Sun.

August 28th
10:00 AM

11th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 11-ма НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
DORMITION of BVM ~ Успіння Пр. Богородиці (Фл. 2,5-11 / Лк. 10.38-42;11,27-28)
Fr. Andrew Korneyluk , OSBM 1ST Solemn Divine Liturgy. Blessing of the flowers.

God Bless Fr. Andrew, our Parishioners and Peace for Ukraine
Mon.
000

August 29th
8:00 AM

Icon of Christ ~ Образа ГНІХ
Divine Liturgy – no intention

(2 Кор. 5,10-15 / Мр. 1,9-15)

Tue.
522

August 30th
8:00 AM

Myron, Mrt. ~ Мирона, мч.
(2 Кор. 5,15-21 / Мр. 1-16-22)
† Harry Barnych …………………………………………………… E.& Ch. Villareale

Wed.
000

August 31th
8:00 AM

Florus & Laurus, Mrts. ~ Флора і Лавра, мчч.
Divine Liturgy – no intention

Thu.
450

Sept. 01th
8:00 AM

Andrew, Mrt. ~ Андрія, мч.
(2 Кор. 7,1-10 / Мр. 1,29-35)
† Ahafia Puszka ……………………………………………………….…. M. Matwijiw

Fri.
000

Sept. 02th
8:00 AM

Samuel, Proph. ~ Самуїла, пр.
Divine Liturgy – no intention

Sat.
369

Sept. 03th
9:00 AM

Thaddeus, Ap. ~ Тадея, ап.
(1 Кор. 1,26-29 / Мт. 20,29-34)
† Ivan Michalcio ~ w/pan. ……………………………………………… H. Skomsky

436

5:00 PM

Health & thanksgiving for Yakym & Ehrlich families ……………………………… M. Ehrlich

(2 Кор. 6,11-16 / Мр. 1,23-28)

2 Кор. 7,10-16 / Мр. 2,18-22)

12th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 12-ма НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Agathonicus, Mrt. ~ Агатоніка, свмч.
(1 Кор. 15,1-11 / Мт. 19,16-26)
352
10:00 AM
Health for Roman, Paula and children of the Swituszak family….. K. Swituszak (mother)
*********************************************************************************************
Sun.

Sept. 04th

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:

Main Lamp: Blessing/health for Maria – req. by: Ivan Baran
Altar of the B.V.M.: Health for Roman, Paula & children of the Swituszak family – req. by: K. Swituszak (mother)
Altar of the B.V.M: FOR PEACE IN UKRAINE / Altar of the Pantocrator: FOR PEACE IN UKRAINE
Altar of the Pantocrator: - Health for Yakym & Ehrlich families – req. by: M. Ehrlich
Tetrapod 1: – Avaliable – req. by:
Tetrapod 2: – Avaliable – req. by:

Mnohaya Lita and Happy September 2022 Birthdays to: Mykhaylo Dukmovych, Ihor Pavlishyn, Teodore
Matwijuk, Wasyl Mychajluk, Ivan Krekhovetskyy, Bohdan Swituszak, Maria Diakiwsky, Orest Pich, Julian
Tychanski, Nataliya Boychuk, Yuriy Nabesnyy, Eva Raczynsky.
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.

Сердечно вітаємо преподобного о. Андрія Корнелюка, ЧСВВ із Першою Урочистою Святою
Літургією. Бажаємо Вам успіхів. Нехай Бог благословить Ваше служіння !

Оголошення ~ 28-го серпня 2022 року
1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год
2) Молитви - Спільнота “Матері в молитві” сердечно запрошує усіх на молитву за дітей після
Служби Божої в другу неділю місяця. (11-го вересня).
3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org. Оновлений Сайт!!!
4) Пожертви у м. вересні: – Fuel Offering / Nativity of BVM / Exaltation of the Holy Cross.
5) Продовжається постійна мандрівка похідної ікони Матері Божої Неустанної Помочі. Ікона
перебуватиме в родині впродовж двох тижнів. Просимо бажаючих зголошуватися до парафіяльного
офісу.
6) Свята у вересні: - 21 го – Різдво Пресвятої Богородиці / 27 го – Воздвиження Чесного Хреста.
“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 28, 2022
1) Recitation of the Rosary – Sundays: 9:30 am
2) The Prayer group, “Mothers in Prayer” is inviting, all who, wish to join them in prayer at our church,
after 10 am Divine Liturgy every second Sunday of the month. (September 11th)
3) You may read our CHURCH BULLETIN on our church’s website: www.holycrossukrainian.org
4) Collections in the month of September: Fuel Offering / Nativity of BVM / Exaltation of the Holy Cross .
5) 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 1st – 14th of September - Olha Dnistrian)
6) Holy Days in September: - 21st - Nativity of the Holy Mother of God / 27th - Exaltation of the Holy Cross
“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!
O Most gracious Lady, O Theotokos, our hope, friend of orphans, defender of strangers, joy of those
who sorrow, protection of those treated unjustly, look upon our troubles, look upon our grief, help us
in our weakness, guide us who are strangers, protect the persecuted and defend those who have no
other recourse before the violence of the sword and the cruelty of the wicked. For you are the refuge
of all who cry out in distress. Amen

We warmly welcome Fr. Andrew Kornelyuk, OSBM on the occasion of his
First Solemn Divine Liturgy at our Holy Cross Church in Astoria.
We wish him good health, good life, peace,love and success in his priestly ministry.
Fr. Andrew, may the Mother of God protect you from all evil.
We thank God for the gift of your life and vocation to the priesthood.
May the good Lord guide you always. We will keep you in our prayers.
Best wishes!
Basilian Fathers and parishioners

