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         Розпорядження  Богослужінь                             Schedule of Divine Liturgies 
                        В  неділю: 10:00 ран.                                                          Sunday: 10:00 am 
                           В суботу:  8:00ран, і 5:00 веч,(англ,)                              Saturday: 8:00 am & 5:00 pm (Eng,) 
                           В будні (пон-п’ят.): в год. 7:30 ран.                               Weekdays: (Mon.- Fri.): 7:30 am.      
                           В свята: 9:00 ран. і 7:00 веч.                                              Holy Days: 9:00 am & 7:00 pm.І 

                           Сповідь: за 30-ть хвилин перед віправою                  Confessions: We kindly ask you to come  
                            (або за домовленністю).                                                           to the church half an hour in advance.  
                           Вінчання: Необхідно звернутися до пароха              Weddings: Make arrangements with the Pastor  

                               за 6 місяців до вінчання.                                                            6 months in advance. 
                           Хрещення: за домовленням з парохом                         Baptisms:  by apt. with the Pastor. 
                        Похорон: просимо зконтактуватися з парохом                   Funerals: Please make arrangements with the   
                        перед тим як звертатися  до погребового.         Pastor prior to going to the Funeral Home.                                                                                                                                                
                          Відвідини хворих: просимо повідомити нас про     Visiting the Sick: Please notify the Church Office when you  

                              недужих нашої парафії.                                                                      have loved ones in the hospital or nursing home. 

Fr. Mario Dacechen, OSBM ~ Pastor – cell: 917-842-2819 

  Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 

  Office: (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  

7-го БЕРЕЗНЯ ~ MARCH 7TH       
 НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА                                                                                                                                              

MEAT-FARE SUNDAY    

Українська 

Католицька Церква 

Чесного Хреста 

Отці Василіяни 

    

 
 

  
 
 
                  

  М’ясопусна неділя 

Притча про блудного сина показала нам безмежне милосердя Бога, який приймає навіть 
найбільшого грішника, коли той кається і шкодує, що здійснив гріхи. Та щоб хтось не наважився 
грішити тільки тому, що Господь Бог милосердний і простить йому, то свята Церква у двох 
наступних неділях для перестороги наводить дві справді драматичні сцени: день Страшного 
Суду і вигнання з раю наших прародичів — Адама й Єви. Ці дві сцени змальовують нам Божу 
справедливість.  День Страшного Суду всім нам пригадує велику відповідальність, яка чекає на 
кожного з нас за наше життя. Тож одна й друга неділі доводять нам необхідність виправлення 
нашого життя, посту й покути, жалю за гріхи, бо тільки тоді зможемо мати надію на Боже 
милосердя у день Страшного Суду. 

М'ясопусна неділя ще має назву неділі про Страшний Суд. У святому Євангелії говориться про 
Страшний Суд та про вічну нагороду для праведних і  кару для грішних. Оспівуючи перебіг 
Страшного Суду, вона намагається наповнити нас спасенним страхом, жалем за гріхи та 
вказати на необхідність добрих справ, передовсім справ милосердя. 
Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, нагороджене або покаране. Кожний 
стане на Страшному Суді, і кожна людина дістане по заслузі своїх діл.                                                    
Цим Євангельським читанням Церква закликає нас перевірити себе, своє життя, свою 
совість через призму Євангелія. Отже, будьмо друзями Христа, а не рабами гріха.  

                               Meatfare Sunday 

Meatfare Sunday is the second Sunday before Great Lent. It is called Meatfare because it is the 
last day to eat meat before Lent. This Sunday is also called Judgment Sunday/Sunday of the Last 
Judgment. The gospel reading (Matthew 25:31-46) is Jesus describing our final judgment day. 
Following the topic of judgment is forgiveness. Cheesefare Sunday is also called Forgiveness 
Sunday. The gospel reading (Matthew 6: 14-21) includes the message of forgiveness, fasting, and 
building up our treasures in heaven. How appropriate a reading for the day before the beginning 
of Lent! Cheesefare is also the last day to eat dairy products before Great Lent. It is beautiful how 
these movable feasts connect the themes of judgment and forgiveness. We prepare for the 
Lenten season by contemplating our judgment and recognizing the ways in which we sin. Yet 
this is paired with a reminder of God’s mercy and forgiveness.                                                                       
The gospel reading of the Last Judgment is sometimes labelled in the Bible as The Sheep and the 
Goats. In our society most people don’t want to be called sheep. But on the day of judgment they 
certainly do! Jesus tells us that what we do to others is we do to Jesus. He describes the acts of 
mercy that the righteous have done for him: feed the hungry, welcomed the stranger, clothed the 
naked… Then he goes on to explain to “the goats” that they did not feed him when he was 
hungry, or give him water when he was thirsty. These people are surprised and claim not to have 
recognized Jesus as being hungry or thirty.                                                                                                                 
In the busyness of our lives, it is easy to overlook the needs of others. Is someone at your work 
or church lonely? Struggling to get by? Do you know how your friends are doing, and do you 
make yourself available to help them if they need it? Is there someone you ignore or feel 
uncomfortable around? Perhaps God is challenging you to recognize the needs of one of His 
children. This Sunday is a good time to reflect by yourself (and with your children) on the ways 
you are serving “the least of these” mentioned by Jesus in the gospel. 

      

 

H o l y  C r o s s  
U k r a i n i a n  

  C a t h o l i c  C h u r c h  
 

  B a s i l i a n  F a t h e r s  
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Оголошення ~ 7 березня,  2021 року   

1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год.  і одночасно сповідь.                                                                                                                                                                               
2)  Парафіяльне членство - Ласкаво просимо вірних вписатися до парафії.  
3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org 
4) Молитви - Спільнота “Матері в молитві” сердечно запрошує усіх на молитву за дітей в 
останню суботу місяця, о 6-ій год. вечора. 
5) Річний звіт Ваших датків на церкву для податків за 2020 р. можна відібрати в церковній 
канцелярії. Прохання попередньо задзвонити і замовити.                                                                                                        
6) Річний парафіальний внесок – пригадуємо Вам, що кожна родина нашої парафії  має 
обов’язок зробити раз на рік внесок на парафію. (родина - $35.00, не одружені - $ 25,00, 
літнього віку – $15,00). 
7) Підходить до завершиння оновлення анкетних даних парафіян. Хто ще не 
заповнив, просимо взяти бланки анкет при вході до церкви. 
Великий піст починається в понеділок, 15-го березня. Це час покути та духовної обнови.   

~ Збірка ~  21 березня будемо мати третю збірку на будівництво храму у Фатімі  

(Португалія). 

~ Сорокоусти – будуть правитися у кожну суботу Великого  Посту, починаючи з 20-го 
березня до 24-го квітня по Службі Божій о 9 год. ранку. Якщо Ви бажаєте , щоб ми згадали 
ваших рідних , які відійшли у вічність або додали  до списку  ще інші імена , будь ласка 
повідомте нас. 
~  Хресна Дорога – кожної п’ятниці о 7 год. вечора.  

Announcements ~ March 7, 2021   

1) Recitation of the Rosary - Sundays: 9:30am. & confession. 
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) When unable to attend services, you may read our CHURCH BULLETIN on our church’s 
website, which is: www.holycrossukrainian.org  
4) 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.                                                                                       
5) We are often contacted about making contributions to the Church – will be available by request only. 
Please come to the rectory and pick up your contribution statement for the year 2020.                                                                                                
6) Annual Parish Dues – Just a reminder that each family or if you are single parishioner and member of Holy Cross 
Church, has an obligation to contribute with the annual parish dues and fees (Couples/Family: $35.00 – Single: 
$25.00 – Senior Citizens: $15.00). 
7) 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.  
First day of Great Lent – Monday, March 15th  
~ March 21st – there will be the 3rd collection to build a new Ukrainian church in Fatima.  
~ Sorokousty - every Saturday of Great Lent- starting March 20th thru April 24th after the 9:00 am Divine Liturgy.  
~Stations of the Cross - every Friday at 7:00 pm   

                                                                                                           
                       

  

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Maria & Teodor Pawlczak – req. by: Anna, Julian Tychanski  

Altar of the B.V.M.: † Mykola Pawelczak   –  req.by: Pizzuto Family                             
Altar of the Pantocrator: † Myron Witiuk.– req.by: Witiuk Family    
Tetrapod 1: † Ivan Hut – req.by: Irina Olenskyj                               
Tetrapod 2:  † Mykola Pawelczak – req. by: Pizzuto Family 
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Змінні частини Літургії                                                                         
НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА                                                                                            

Тропарі & стор 257 - 259 

Changeable parts of the Liturgy 
MEAT-FARE SUNDAY    

Trop. & Readings pg. 4 - 6 
in “Sundays of Lent and  Eastertide”.                                                  

(1st Cor.. 8, 8 – 13; 9, 1-2)      (Mt. 25: 31 - 46) 

    
   

 

March, 2021           Божественні   Літургії   Divine Liturgies                  Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,  March. 7  MEAT-FARE SUNDAY ~ НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА    
                                            MRTS.  OF   EUGENIA ~ Мучч.  у ЄВГЕНІЇ  

 10:00 AM                             God Bless our Parishioners ~ (Blessing of candles) 

0959                       Blessing/ health for Tatiana Khimitch (Happy B-day) .…..… T. Khimitch & Family    
                                                                                                              
Mon.,   March,  8 H-MART.  POLYCARP ~ СВЩМЧ.  ПОЛІКАРПА      (3 Ів..  1, 1– 15: / Lk. 19; 29– 40)                                                                                                                 
0879   8:00 AM    † Tekla & Mykola ~ pan. …………………………………………………….   A. J. Tychanski                      

Tue.,    March,  9 FIND. HEAD of JOHN the BAPTIST ~ ЗНАЙДЕННЯ ГОЛОВИ ЙОАНА ХРИСТИТЕЛЯ      

           (2 Кр.. 4, 6– 15/Mt. 11, 2 - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
0768     8:00 AM  † John Drobenko …………………………………………………….……… Kapitula Family 

Wed.,   March,  10  ST. TARASIUS ~ СВЯТ. ТАРАСІЯ                           (Фл.. 2, 5-11/ Lk. 10, 38 – 42: 11, 27-28)                                                         
0722      8:00 AM  ††  Bohdan Krevetz, Stephania, Volodymyr, Anastasia, Ivan, Wasyl. 

     Luba, Dmytro, Lidia, Roman ~pan.  ……… Liber Family 

Thu.,    March,  11 BISH. PORPHYRIUS (1st day of Lent) ~ СВЯТ.  ПОРФІРІЯ                                             
                                 (Юд.  1, 11 – 25/Lk..  23: 1 – 34, 44-56)                                                                                                                              
0983    8:00 AM   † Bohdan Serewko ~ pan. …………………………………….……………. Anna Zabniak 
0961                             † Ivan Hut ~pan. (40th Day)……………………………………………….. Irina Olenskyj 

Fri.,       March,  12  CONF.  PROCOPIUS ~   ІСПОВ.  ПРОКОПІЯ  (1 Кр.  1, 18-24 / John. 3, 13 - 17)                                                                   
0983    8:00 AM    Blessing/health for Tom Miller ………………………………………… Anna Sierant 
Sat.,       March,  13  CONF.  BASIL ~ ІСПОВ. ВАСИЛІЯ                   ( Рм.  14, 19 -26 / Mt. 6, 1– 13)                                          
0682 9:00 AM   †  Maria & Teodor Pawelczak ~ pan. ………………….......................  A.J. Tychanski  
0906                                        †  Mykola Pawelczak ~ pan.  ……………………………………………… Pizzuto Family  

0865                                        †   Myron Witiuk …………………………………………….…………………………..  Witiuk Family                

0772      5:00 PM                  †  John Drobenko  …………………………………..….… Harhaj Family     
Sun.,      March,  14  CHEESE-FARE SUNDAY ~ НЕДІЛЯ СИРОПУСНА              
                                                  VEN.-MAR. EUDOXIA ~ ПРЕПМУЧ.  ЄВДОКІЇ    

10:00 AM                               God Bless our Parishioners                 
0993                          Blessing/ health for Thomas Kluczkowski .…………...…… Michaele Turko & Family
                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 

http://www.holycrossukrainian.org/

