
 

  ПРАЗНИК ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

Усі свята літургійного року Вселенської Христової Церкви безпосередньо пов’язані з величезним таїнством 

Богочоловіка, яке, за Провидінням Господнім, стало основою нашої віри. Кожне торжество, незалежно від свого місця в 

календарі та часової віддалености від Празника празників – світлого дня Пасхи, – ніби якоюсь невидимою ниткою з’єднане 

зі спогадом про Воскресення. Пригадуємо це славне дійство не лише щодня, як апостоли, служінням Таїнства Христової 

Жертви в Пресвятій Євхаристії, і в пам’яті святкування кожного “першого дня тижня”, “дня Господнього” у неділю, і в 

радості поминання будь-якого з великих дванадесятих Господських чи Богородичних празників – дивовижних подій 

історії спасіння, які безпосередньо співвідносні з Торжеством торжеств, і в окремих щоденних святкуваннях кожного 

одиничного вияву сили і могутности Воскреслого Спасителя, сповіщених світові через життя і діяння його святих. 

Зачудовані многоликістю таких проявів, ми, серед нашої обмежености та немочі, пробуємо узагальнювати для себе ці 

спалахи Духа, беручи за приклад для наслідування якусь одну з чеснот та ціх праведного життя в Бозі цих великих 

подвижників, в особливий спосіб виокремлюючи та підкреслюючи її значимість для нас через тексти величань та 

благодарення Богові наших літургійних молитов. Так постають перед нашими очима численні когорти великих патріархів, 

побожних праотців, богоносних отців, богоглаголивих пророків, всехвальних апостолів, добропобідних мучеників, 

неустрашимих ісповідників, чеснотливих страстотерпців, ангелоподібних преподобних, гідних подиву безсрібників і 

чеснотливих праведних… 

Особливо радісно стає на серці українського молільника, коли він вряди-годи впізнає тих, чиї чесноти і свідчення є 

особливо близькими йому за духом, бо їхні життя і діяльність по-особливому пов’язані плоттю і кров’ю з нашим народом, 

його історією, культурою та релігійним переживанням. Ось і сьогодні відчуваємо особливе піднесення, прохаючи про 

заступництво перед троном Всевишнього у наших болях та немочах святих рівноапостольних великих князів і 

просвітителів української землі Володимира та Ольгу, стовпів віри й славетних воїнів Христових, засновників 

українського монашества преподобних Антонія і Теодосія, світочів смирення, побожности, миру, справедливости та 

непротивлення злу страдників Бориса і Гліба, подвижника церковного єднання священномученика Йосафата, преподобної 

Йосафати (Гордашевської), блаженних пратулинських мучеників Данила, Луку, Вартоломея, Онуфрія, Пилипа, 

Костянтина, Микиту, Ігнатія, Вікентія, Івана, Константина, Максима, Михаїла та їх братів у звитязі мучеництва пізніших 

часів Миколая, Григорія, Йосафата, Івана, Григорія, Василія, Микиту, Симона, Теодора, Павла, Петра, Климентія, 

Леоніда, Миколу, Омеляна, Зенона, Івана, Северіяна, Якима, Віталія, Андрія, Миколу, Романа, Олексія, Лаврентію, 

Олімпію, Тарсикію, Володимира… і сотень чи навіть тисяч тих инших наших братів і сестер, імен яких ми не знаємо, але 

котрі, як і вони, осяяні сяйвом божественної слави. 

Саме сьогодні маємо можливість глибше замислитися над значимістю цих невідомих, але таких рідних нам людей у 

справі нашого з вами спасіння. Адже це саме сьогодні збірне свято всіх тих, хто в різний час і в різний спосіб своїм 

свідченням віри зумів притягнути на нашу землю благодать Святого Духа, котра, хоч незрима за своєю природою, так 

видимо виявила себе і в нашому з вами покликанні до співучасти в тому всесвітньому братстві, що гордо зве себе 

Христовою Церквою. Невідомі нам їхні імена, але чи від цього повинна бути меншою наша їм вдячність, инакші умови 

нашого і їхнього життя і деколи ми дуже віддалені один від одного у часі, але чи є це перешкодою для молитви? 

З иншого боку, це свято є для нас не тільки прикладом подвижництва, воно також сповнене благодарних і 

просительних молитов за їхнє дієве заступництво, але і празником нас самих, днем, коли торжествуємо і нашу з вами 

святість. Поміркуймо лишень, якщо в контексті цього святкування говоримо про багатьох “незнаних нам подвижників”, 

ми не маємо права зачислити до когорти наших канонізованих святих чи блаженних і тих, хто безпосередньо був із нами, 

хто спасався зовсім поруч? 

А що вже говорити про тих наших сучасників, які в побуті й на роботі, у родинному житті чи в приятельських і 

добросусідських стосунках, серед небезпек і терпінь спокійно живуть і трудяться з любов’ю, радістю, миром, 

терпеливістю, добротливістю, милосердям, вірою, лагідністю і поміркованістю… Чому б мали ми закривати очі та 

соромитися тієї святости, яку Бог щедро виливає на них, виявляючи її у всіх цих їхніх добрих справах? Чи не тому, що ми 

не звикли бачити благодіяння Господні у власних душах, що слово “святий” — за велінням духа цього світу — звучить у 

наших вухах радше як глузування, що ніяк не насмілимося повірити в те, що й ми святі, і взяти нарешті на себе самих 

відповідальність за власну святість? 

Тому так важливо сьогодні нам, християнам України третього тисячоліття, йти за Христом і “поводитися, як діти 

світла”, пам’ятати, що сьогоднішнім торжеством Господь перекидає до наших сердець ще один місток через прірву гріха, 

яка відділяє нас від Його святости, укріплюючи нас і заохочуючи сміливо ступати тим вузьким шляхом досконалости, що 

його проторили нам сотні і тисячі наших відомих і невідомих братів-співучасників Його благодати. 

о. Роман Тереховський 

https://www.cerkiew.net.pl/wiadomosci-liturgiczne/5-липня-iv-неділя-після-зіслання-святог/ 

Українська Католицька 

Церква Чесного Хреста 

Отці Василіяни 
 

H o l y  C ro s s  

U kr a i n i a n  Ca t h o l i c  Ch u r ch  

B a s i l i a n  Fa t h er s  
 

CHURCH BULLETIN 07/10/2022 ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 
UKRAINNIAN SAINTS     УКРАЇНСЬКІ СВЯТІ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 

Fr. Yosafat-Andriy Koval, 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 12:00 am – 4:00pm 

Sunday – after Liturgy.  
 

 

 

Порядок Служб Божих    Schedule of Divine Liturgies 
 

Неділя: 10:00 ран.     Sunday: 10:00 am 

Субота: 09:00 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 

 
 

https://www.cerkiew.net.pl/wiadomosci-liturgiczne/5-липня-iv-неділя-після-зіслання-святог/
mailto:hcukicc@yahoo.com
http://www.holycrossukrainian.org/


July, 2022  Божественні Літургії ~ Divine Liturgies  Request 

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

Sun. July 10th 4RD SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 4-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

   Sts. of Ukraine ~ Всіх святих Українського народу  

Sampson, Ven. ~ Самсона, пр.              (Рм. 6,18-23 / Мт. 8,5-13) 

10:00 AM Divine Liturgy ~ God Bless our Parishioners and Peace for Ukraine 

129   Blessing/Health for Wolodymyr Jawdoszyn (Happy 83rd B-day)……… W. Jawdoszyn 

 

Mon. July 11th Relics of Cyrus & John ~ Мощі Кира й Івана (Рм. 12,4-5.15-21 / Мт. 12,9-13) 

445 8:00 AM +Ahafia Puszka ~ w/pan……………………………………………………… O. Fediv 

Tue. July 12th Peter & Paul ~ Петра і Павла  (2 Кор. 11,21-12,9/ Мт. 16,13-19) 

 9:00 AM Divine Liturgy ~ No intention 

6:00 PM  Divine Liturgy ~ No intention 

Wed. July 13th Synaxis 12 Apostles. ~ Собор 12 Апостолів  (1 Кор. 4,9-16 / Мр. 3,13-19) 

480 8:00 AM  + Ihor Kihiczak (40th Day) ……………………………...………… M. &. L. Kostryba 

Thu. July 14th Cosmas & Damian ~ Косми і Дам’яна   (Рм. 15,17-29 / Мт. 12,46-13,3) 

 8:00 AM +Theodor, Hanna, Maryna, Maria, Myhaylo, Yosyph, & others ~w/pan. …. I. Rotho 

Fri. July 15th Robe of the BVM ~ Ризи Богородиці   (Єв. 9,1-7 / Лк. 10,38-42;11,27-28) 

496 8:00 AM + Gregory Gina ……………………………………..…………… Sr. M. Crowley SSNA 

Sat. July 16th  Hyacinth, Mrt. ~ Якинта, мч. (Рм. 8,14-21 / Мт. 9,9-13) 

367 9:00 AM + Ivan Michailcio  ~w/pan. ………………………………………………… H. Skomsky 

465 5:00 PM  + Olena Filak ……………………………………………………….....……..…A. Roach 

Sun. July 17th 5th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 5-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

Andrew of Crete, Bish. ~ Андрія Критсь., свят. (Рм. 10,1-10 / Мт. 8,8-28.9,1) 

10:00 AM Divine Liturgy ~ God Bless our Parishioners and Peace for Ukraine 

211   Blessing/Health for Myron Buryk (Happy B-day) …………………………… Irina O. 

********************************************************************************************** 
THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  

Main Lamp: Blessing/Health for Myron Buryk – req. by: Irina O. 
Altar of the B.V.M.: ++All members from Rotko families – req. by: I. Rotko 

Altar of the B.V.M: FOR PEACE IN UKRAINE / Altar of the Pantocrator: FOR PEACE IN UKRAINE 

Altar of the Pantocrator: ++ Theodor, Hanna – req. by: I. Rotko  
Tetrapod 1: ++ All soldiers of Ukraine – req. by: I. Rotko  
Tetrapod 2: Available – req. by:   

Mnohaya Lita and Happy July 2022 Birthdays to: Ivan Baran, Myron Buryk, Nadia Dlaboha, Donato 

DiLuzio, Staphanie Hanchuk, Oskana Galyuk, Roman Gelevan, Lidiya Gelevan, Wolodymyr Jawdoszyn, Petro 

Popivnyak, Maria Stefanowski, Anna Wojtowicz  

 

All Saints of Ukraine - On forth Sunday after Pentecost we celebrate those who let the Light of Christ shine 

through them brightly in the land of Ukraine. We remember all those who have gone before us and who have fulfilled 

God’s plan for humanity here on earth. Those who have answered the call from God to join Him, and became His 

hands, legs, eyes, ears and voice in this world, brining God’s love, grace and salvation. On this day we not only 

commemorate those saints who are well known, but we also remember those whose names we don’t know; who are 

not officially recognized by the Church (Canonized), but nonetheless attained the Kingdom of Heaven, by the grace of 

God, and are essentially saints! Today, as we commemorate all the Saints of Ukraine, let’s take a closer look at our 

Saints and become conscious of one simple fact that, if we desire to be saved, have life eternal and help others to 

achieve the same in what we call our homeland now, we have to become saints, for only then will the light of Christ 

shine through us and illumine the way of salvation to those around us, even all the way to the Heavenly Kingdom of 

God, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, the Trinity one in Essence and Undivided .                                                                      

                             Оголошення ~ 10-го липня 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. липні – Nativity of St. John / SS Peter & Paul / Peters Pence & Basilian Fathers 

Formation / The Catholic Home Missions Appeal (конверти при вході до церкви). 

4) У притворі церкви маємо список бажаючих приготувати Фестиваль. 

5) Успенська Проща – Сестри Служебниці запрошують на 68-му Успенську Прощу у Слоцбург  13-14 

серпня. 
 

“ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ВІЙНИ” (make a check payable to: “Holy Cross Ukr. Cath. Church”) 

Щира подяка всім жертводавцям! Хай Бог щедро Вас благословить! Слава Україні! 
 

Пожертву на церкву – уживайте звичайні конверти, які  знаходяться у притворі церкви: буть ласка, 

напишіть ваше ім’я і прізвище та суму. 

Сердечно дякуємо за Ваші пожертви та підтримку нашої парафії! 

Благословенної Вам Неділі! 

 

Announcements ~ July 10, 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 July: Nativity of St. John / SS Peter & Paul / Peters Pence & Basilian 

Fathers Formation / The Catholic Home Missions Appeal (envelopes in the vestibule). 

4) At the entrance to the church, we have a list of volunteers who will be happy to prepare our 

FESTIVAL 

5) Sisters Servants of Mary Immaculate invite everyone for 68th Annual Holy Dormition Pilgrimage on August 
13-14, 2022 at St. Mary’s Villa, Sloatsburg, NY.  
 

“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! 

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 
 

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

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ФЕСТИВАЛЬ – FESTIVAL ANNOUCEMENTS  

Просимо зголошуватися бажаючих долучитися 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.  

http://www.holycrossukrainian.org/
http://www.holycrossukrainian.org/

