
																																												
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
				
		
								
							
				
							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					

			

	
			
																										

						
				
	
	
		
		
	
	

	
	
										
	
	
	
	
	
							
	
	
		
	
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	

                             Exaltation of the Holy Cross                                                                                         
Exaltation of the Holy Cross, also called Universal Exaltation of the Holy and Life-Giving Cross or 
Holy Cross Day, liturgical feast celebrated on September 14 to honour the cross on which Jesus Christ 
was crucified. In the Eastern churches the feast dates back to the dedication of the Church of the Holy 
Sepulchre (the site of Christ’s tomb) in Jerusalem circa 335. It was adopted by the Roman Catholic 
Church in the 7th century and is also observed in various Protestant traditions, including Lutheranism 
and Anglicanism.                                                                                                                                                    
The universal symbol of the Christian faith, the cross represents Christ’s victory over death. The feast 
celebrates the redemptive transformation of a barbaric instrument of torture into a divine “tree of life” 
that brings hope to humankind. In some traditions, a cross is oriented to the cardinal directions to 
represent the universal nature of Christ’s sacrifice and prayers are said for the salvation of all.                                
The Exaltation of the Holy Cross also commemorates the discovery of the True Cross. Legend holds that 
the relic was found by St. Helena, mother of Constantine the Great, during her pilgrimage to the Holy 
Land about 326. The Chapel of St. Helena inside the Church of the Holy Sepulchre was built by the 
Crusaders in her honour, and below it lies the Chapel of the Finding of the True Cross, in which the 
cross of Christ’s crucifixion was reportedly discovered.                                                               
                              Воздвиження Хреста Господнього                                    
Саме слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння 
Хреста Господнього.   Щодо віднайдення Господнього Хреста, то християнська традиція передала нам 
кілька різних легенд. Три з них приписують віднайдення Хреста св. Гелені (св. Олені), матері імператора 
Костянтина Великого. Датою віднайдення Хреста орієнтовно вважають 326 рік. Історики не мають 
інформації про воздвиження Хреста Господнього одразу після його віднайдення.  Початок празникові 
Воздвиження дало посвячення храму Воскресіння Господнього, який збудував св. Костянтин Великий на 
Голгофі у Єрусалимі. Посвячення храму відбулося за єрусалимського єпископа Макарія 26 вересня 335 
року. Наступного дня — 27 вересня — відбулося врочисте воздвиження віднайденого Хреста Господнього. 
Друга важлива подія, що зробила загальним празник Воздвиження на Сході й на Заході це повернення св. 
Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав 
Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. У 628 році цісар Іраклій (610—641 роки) по своїй перемозі 
над персами знайшов св. Хрест і приніс його до Єрусалима, де 27 вересня відбулося друге врочисте 
воздвиження-піднесення св. Хреста. Відтоді празник носить назву: «Всемірне (тобто всесвітнє) 
Воздвиження Чесного й Життєдайного Хреста». Оскільки празник Воздвиження нагадував Христове 
розп'яття і смерть та прирівнювався до Великої П'ятниці, то з найдавніших часів стало традицією св. 
Церкви в цей день додержувати суворий піст. Свято Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже 
старовинних свят, але як історія знайдення св. Господнього Хреста, так і історія установлення свята 
покриті серпанком різних легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної 
легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього празника не йдеться про звичайне почитання-
поклоніння св. Хрестові, яке буває в Хрестопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить 
цей празник та про що говорить сама назва празника: Воздвиження, що значить Піднесення, тобто 
особливо урочистий обряд почитання та прославляння Святого Хреста. 

“Господи, я приходжу дл Твого  Хреста і дякую за Твою жертву і любов. Пробач мені . Зціли 
мене. Зміцни мене “                                                                                                                                                                                   
Слава Отцю, і Сину, Ісвтому Духу і нині , і повсякчас, і навіки вічні.                                                                                
Амін. Джерево – “Слово між нами” 

 

 

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 ~ 9/26/2021 ~ ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 
14TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 14-та НЕД. ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА    

	
 



Sept,/October,		2021					Божественні				Літургії			~			Divine				Liturgies						Request	
******************************************************************************************	
Sun.	Sept,			26th														14TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 14-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
																																																	P-MRT.	CORNELIUS	~	Муч.	КОРНИЛІЯ				(Гл.	6;	11–	18	/Jn.	3;	13–	17)																																																																																								
                10:00	AM               God	Bless	our	Parishioners	
0158							 																Blessing/health	for	Olga	Mychajluk		……………………….…………		A.	Wojtowicz	
Mon.				Sept,			27th								 EXALTATION	of	the	HOLY	CROSS	~	ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА																											
	 	 	 	 	 	 						(1	Кр.	1;	18	–	24	/Jn.	19;	6–	11,	13-20,	25-28,	30-35)		
0164					9:00	AM	 	God’s	blessing	&	help	for	Victor	&	Lilia		…………………..……	I.	Pshyk	(mother)	
0000					7:00	PM														Divine	Liturgy	

Tue.					Sept,			28st					 G-MRT.	NICETAS	~	В-Муч.	МИКИТИ										(Гл.	2;	21–	3:	7	/Mk.	6;	1–	7)																			
0052					8:00	AM	 	Blessing/health	for	Olena	Filak	on	her	90th	birthday	……………..……	A.	Filak	

Wed.				Sept,			29th							 G-MRT.		EUPHEMIA ~ В-МУЧ.		ЄВФИМЇЇ								(Гл.	3;	15–	22	/Mk.	6;	7–	13)																																																																																																																								
	0149				8:00	AM															†	Evhenia	Wolowatch	(40th	day)~	pan.	…....................................	Lytwyn	Family	

Thu.					Sept,			30th								 MRTS.	SOPHIA,	Faith,	Hope,	Charity			~	Мучч.	СОФЇЇ,	Віри,	Надїї,	Любови																				
	 	 	 	 	 	 	 	 															(Гл.	3;	23–	4;	5	/Mk.	6;	30–45)																																																																																																									
0156				8:00	AM														†	Adam	Szczerba	……...................................................................................	A.	Wojtowicz	
0161																																		†	Janka	Cherep		…………………………………………………….……….	Yakivsky	Family	

Fri.							Oct,			01st					 VEN.	EUMENIUS	~	Преп.	ЄВМЕНІЯ													(Гл.	4;	8–	21	/Mk.	6;	45–53)																																																																																																																																				
0747			6:00	PM		 Blessing/health	for	Fr.	Mario	(Happy	B-day)	…	Workers	of	the	Holy	Cross		
													6:30	PM																Recitation	of	the	Rosary	~	Молитва	на	Вервиці		
	Sat.					Oct,			02nd							 MRT.	TROPHIMUS	~	Мч.	ТРОХИМА											(1	Кр.	1;	26–	29	/Jn.	8;	21	–30)																							
0804				9:00	AM																†		John	Drobenko		……………………………………………………………………..……		R.	Hoc		
0166																																			†	Anthony	(Brother	of	Fr.	Mario)………………….	Workers	of	the	Holy	Cross		
																																														Recitation	of	the	Rosary	-	after	9:00	am	Divine	Liturgy.																																																																																								
0051				5:00	PM		 	Karen	&	Bill	Cholewka	(15th	Wedding	Anniv.)…………………….…..	A.	Puszka	
Sun.					Oct,	03rd													 	15TH	SUNDAY	AFTER	PENTECOST	~	15-та	НЕДІЛЯ	ПО	ЗІСЛАННІ	СВ.	ДУХА		
																																																		MRT.	EUSTATHIUS	~	Муч.	ЄВСТРАТІЯ					(Гл.	2;	16–	20	/Mk.	8;	34–	9;	1)	
																			9:30	AM														Recitation	of	the	Rosary	~	Молитва	на	Вервиці		
														10:00	AM																God	Bless	our	Parishioners																																							
0167				 																																	Blessing/health	for	Oxana	Witiuk	&	Family	…………………………	Anonymous		
**********************************************************************************************************	

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  
Main Lamp:	†	John	Drobenko	–	req. by: R. Hoc  
Altar	of	the	B.V.M.:	†	Kateryna Jazyk		– req.by:	A.	Roach	&	Family				 
Altar of the Pantocrator: †	Christina & Albert Kapusta –	reg.	by:		O. Kapusta								      
Tetrapod 1:			Blessing/health	for	Olena	Filak	-	req.by:	A.	Filak																			      	
Tetrapod 2:		Health	for	Fr.	Mario	–	reg.	by:	Workers	of	the	Holy	Cross	
************************************************************************************************	
ATTENTION!  Masks are mandatory when you are in church. Also keep the distance. 
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.  

Оголошення ~ 26 вересня,  2021 року 
1) Молитви - Спільнота “Матері в молитві” сердечно запрошує усіх на молитву за  

          дітей в останню суботу місяця, о 6-tій год. вечора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     2) Свята у жовтні  – 14-го  - ПОКРОВ П.Б.  – 31- го – ХРИСТА ЦАРЯ. 
 3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org  
                4) У місяці  жовтня -  Служба Божа - о 6:00-тій  год. вечора , а о 6:30 - Молитва на Вервиці. 

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

Fr. Lawrence, Fr. Bernard, Phyllis Pastuzyn, Oksana Bajko, Olga Mychajluk, Teresa Kuncik, 
Anna Sierant, Ahafia Puszka, Hanna Marhita, Mahdalyna Khimitch, Maria Ostafijczuk 
Daria Hanowsky, Nettie Galaga. (If you wish to be on the list of prayer, please call the office) 
 

СПІВЧУТТЯ 
У дні скорботи висловлюємо сердечне, щире співчуття отцеві-пароху Маріо та всій  Його 
родині з приводу смерті брата Антонія. Нехай наш Господь благословить, втішить Вас і 
Вашу родину, а також допоможе перенести цю непоправну втрату. Вічная Йому память і 
Царство Небесне! 

        КАТИХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ 
В жовтні починаємо навчання дітей до Першої Сповіді.  Діти повинні мати вісім років. 
Навчання будуть   проводитись по суботах о 3-тій годині дня. При реєстрації дитини 
необхідно  мати свідоцтво про  хрещення. Перша Сповідь і урочисте Святе Причастя  
відбудеться в першу неділю травня 2022 року о 10-тій годині  ранку. 

 
      Всечесніший отче-парох Маріо! 

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого Дня Народження .Молитовно бажаємо Вам міцного 
здоров’я, щастя, любові, радості, миру, щедрих Божих благословень та опіки Божоі Матері 
на многії літа.Нехай Ваше служіння у Христовому винограднику буде на славу Божу та 
добро нашої громади, яку Ви огортаєте своєю батьківською любов’ю. Дякуємо Богу за дар 
Вашого життя, за зерна любові, милосердя, віри  і надії, що засіваєте у наших серцях. 

                    
Announcements ~ September 26, 2021   

      1) The Prayer group, “Mothers in Prayer” is inviting, all who can, to join them in prayer at our 
church, every last Saturday of the month at 6:00pm.  (October30th).                                                                                        
2) Holy Days in October – 14th – PROTECTION OF BVM. – 31st - CHRIST THE KING.     
3) When unable to attend services, you may read our CHURCH BULLETIN on our church’s 
website, which is: www.holycrossukrainian.org  
4) During the month of October: Divine Lit. (6:00pm.) and Recitation of the Rosary (6:30pm) 

       
OCTOBER BIRTHDAYS – Fr. Mario, Harry Barnych, Alexandry Bobeico, John Drobenko, 
Myroslaw Khymych, Oksana Khymych, Borys Kramarchuk, Inna Pshyk, Ahafia Puszka, Adam 
Zielinski 

 
 Please Pray for the repose soul of:  † Anthony (brother of Fr. Mario D.) ~ Fell asleep in the Lord 

on September 21th, 2021 at the age of 81. May his memory be Eternal! 



	 	 	 	 Слава Ісусу Христу!   

     Дорогі парафіяни!  

 Щиросердечно вітаємо вас із Храмовим святом. 
Храмовий празник є важливим днем для 
парафіяльної спільноти, коли ми всі разом у 
Христовій церкві дякуємо Богові за всі ласки, 
одержані протягом року. 

Нехай це величне свято принесе добро та достаток 
до Ваших осель, затишок та Господню благодать. 
Хай слово Боже наповнить Ваші серця любов’ю, 
щирістю та надією на краще майбутнє, захистить 
від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні 
світлих задумів та надихає всіх Вас на добрі 
справи, благо та добробут Ваших родин. 

 У цей день складаємо щиру подяку всім 
парафіянам, які своєю жертовною молитвою, 
самовідданою працею, підтримкою старались, 
щоб парафія стала такою, яка є в сьогоднішній 
день: величною і красивою. А це все жертовна 
праця небайдужих парафіян. Нехай Господь, 
бачучи працю Ваших рук та чуючи Вашу молитву,  

 

 

винагородить всіх і хай ця нагорода сторицею 
зійде на кожного, хто її заслужив. 

 І в цей непростий час бажаємо Вам не втратити 
ту Божественну силу, основою якої завжди була, є 
і буде християнська віра, адже вона скеровує нас 
на правильний шлях і додає віри у краще 
майбутнє. Нехай це свято принесе світло до 
Ваших родин, наповнить Ваші серця радісними 
почуттями віри, надії і любові, а  Всемилостивий 
Господь обдаровує всіх Вас миром і спокоєм, 
міцним здоров’ям, духовною силою, наснагою, 
дарує Всесильну Свою допомогу у щирій праці на 
славу Христової церкви, нашої громади в Америці 
та в Україні. 

 Боже, світлом і ласкою осяй нашу парафію і 
зішли благословення Своє. 

    
    З повагою, любов’ю і шаною до Вас  
отець-парох Маріо Дацишин та помічник отець 
Бернард Панчук. 
 



 

 
	

	
																						

	
	


