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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. 

Українська Католицька 

Церква Чесного Хреста 

Отці Василіяни 

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  

31-го СІЧНЯ ~ JANUARY 31ST    
 34-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА                                                                                                                                             

34TH SUNDAY AFTER PENTECOST  

 

 
 

  
 

      

 Відпусти з нагоди Року святого Йосифа.                                                         
Побожні роздуми, діла милосердя, особливі молитви, проказування вервиці в сім’ї, 
жертовна праця та інші нагоди отримати повний відпуст. Про це – в декреті 
Апостольської Пенітенціарії.                                                                                                                                                         
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан.  У Ватикані оприлюднено Декрет 
Апостольської Пенітенціарії про окремі відпусти, приурочені до Року святого 
Йосифа, проголошеного Папою Франциском з нагоди 150-річчя проголошення 
святого Йосифа Покровителем вс еленської Церкви, що триватиме від 8 грудня 2020 
року по 8 грудня 2021 року, під час якого кожен вірний за прикладом цього святого 
«матиме змогу для скріплення свого життя віри в повному виконанні Божої волі».                                                                                                                                                              
В документі зазначається, що набожність до Опікуна Відкупителя широко 
розвинулася протягом історії Церкви, яка й надалі «відкриває давні та нові виміри 
величі в цьому скарбі, яким є святий Йосиф», і цьому повинен допомогти «дар 
індульгенцій, який Апостольська Пенітенціарія, згідно з бажанням Папи Франциска, 
доброзичливо щиро надає протягом Року святого Йосифа».                  
***************************************************************************************** 

 Year of St. Joseph: What Catholics need to know!                                                                              
Pope Francis announced a Year of St. Joseph, in honor of the 150th anniversary of the saint’s 

proclamation as patron of the Universal Church                                                                                  
Pope Francis said he was establishing the year so that “every member of the faithful, following 

his example, may strengthen their life of faith daily in the complete fulfillment of God’s will.”                                                                                                                                            
Here’s what you need to know about the Year of St. Joseph:                                                                     
Why did the Pope declare a year of St. Joseph?                                                                                         
In making his declaration, Pope Francis noted that this year marks the 150th anniversary of the 
saint’s proclamation as patron of the Universal Church by Pope Pius IX on Dec. 8, 1870.                                                                                                       
Pope Francis said the coronavirus pandemic has heightened his desire to reflect on St. Joseph, as so 

many people during the pandemic have made hidden sacrifices to protect others, just as St. Joseph 

quietly protected and cared for Mary and Jesus.                                                                                           
“Each of us can discover in Joseph -- the man who goes unnoticed, a daily, discreet and hidden 

presence -- an intercessor, a support and a guide in times of trouble,” the pope wrote.   He also said he 

wanted to highlight St. Joseph’s role as a father who served his family with charity and humility, 

adding, “Our world today needs fathers.”   When does the Year of St. Joseph begin and end? The 
year begins Dec. 8, 2020, and concludes on Dec. 8, 2021.  What special graces are available 
during this year?  As Catholics pray and reflect on the life of St. Joseph throughout the coming 
year, they also have opportunities to gain a plenary indulgence, or remission of all temporal 
punishment due to sin. An indulgence can be applied to oneself or to a soul in Purgatory.   An 

indulgence requires a specific act, defined by the Church, as well as sacramental confession, 

Eucharistic Communion, prayer for the pope’s intentions, and full detachment from sin.  
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Оголошення ~ 31 січня  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) Пальне - Щоб підтримати нашу церкву в теплоті на зимовий період,  просимо 
вашої щедрої пожертви.  
6) Урочисте Св. Причастя: Відбудеться в неділю 30-го травня. У кого є діти, які 
мають понад 8 років, просимо нас повідомити по парафіяльному  тел. (917) 842-
2819). 
7) Просимо ласкаво повідомити нас про недужих нашої парафїї, а також ті, хто 
перебувають в лікарні, щоб священик зміг  їх відвідати. 
8) Річний звіт Ваших датків на церкву для податків за 2020 р. можна відібрати в церковній 
канцелярії. Прохання попередньо задзвонити і замовити. 
9) Відвідування Ваших домів з Йорданською Водою продовжується. Будь ласка, 
якщо Ви бажаєте, щоб священик завітав до Вас і поблагословив дім, то просимо 
залишіть адресу і телефон, а також вкажіть  найзручніший для Вас час.   Fr. Mario at: 
917-842 -2819  
Свята в лютому:  12-го – Трьох Святих, 15-го – Стрітення Господнє. 

Announcements ~ January 31, 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) Church Heating: As we enter colder weather, we will need to heat up the church. Please, 
support our church heating fund. Thank you in advance. 
Support your church: We kindly ask you to support your parish financially at all times. Bills will 
come and expenses must be paid. 
6) Who has children for the Solemn Holy Communion (which will take place on Sunday, 
May 30th 2021) please call (917)-842-2819).                                                                                       
7) Please inform us if any sick or hospitalized parishioners would like a visit from our priests. 
8) 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.                                                                    
9) If you would like a priest to visit and bless your house with Holy Water, please, sand text to                                                                
Fr. Mario at: 917-842 -2819 or leave your address in the sacristy.  
Holy Days in February:   12th – Three Hierarh, 15th – Encounter (The Presentation of the Lord). 

 

 
 

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS: 

Main Lamp: † Bohdan Pich– req. by: Stephanie Grippo  

Altar of the B.V.M.:  † John Drobenko   –  req.by:  Harhaj Family                             
Altar of the Pantocrator: † Tymotey,Paraskevia, Marko Filak.– req.by: A.Filak  
Tetrapod 1:  Blessing/health for Lonia Mychajluk– req.by: Mychajluk Family                               
Tetrapod 2:   Health for Yuriy, Olha, Roman, Myhaylo, Natalia – req. by: Y & O. Miovkanych                                                                         
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Змінні частини Літургії                                                                         
НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛ. СВ. ДУХА                                                                                         

Тропарі & стор 411 - 412 

Changeable parts of the Liturgy 
34TH SUNDAY AFTER PEN TECOST  

Trop. & Readings on pg. 34-35 
in “Sundays After Pentecost ”.                                                  

(Col. 3, 12 - 16)      (Lk. 18: 18 - 27) 

    
   

 

January/February 2021   Божественні Літургії   Divine Liturgies          Requested by:  
********************************************************************************************* 

Sun.,   Jan31   34TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 34-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

  10:00 AM              God Bless our Parishioners  
                                            STS. ATHANASIUS & CYRIL ~ СВЯТТ. АТАНАСІЯ і  КИРИЛА  

0955                               God’s Blessing/health for the Prayer group “Mothers in Prayer” from St. 
                           George, NY ………… H. Benedel                                                                     
Mon.,   Feb. 1               VEN. MACARIUS ~ ПРЕП. МАКАРІЯ        (Євр.  11 , 17-23: 27-31/Mk, 9: 42 – 10:1)                                        
0890   8:00 AM    Blessing/health for Elisabeth M.(8th B-day)   ………………… Mychajluk Family 

Tue.,    Feb. 2  VEN. EUTHEMIUS ~ ПРЕП. ЄВТИМІЯ       (Євр.  13: 17 - 21 /Lk . 6 : 17- 23)                                                                                                                                                                                                                                                                          
0751     8:00 AM  † Stephan ~ pan. ............................................................. Bohdan Kysyluk 

Wed.,   Feb. 3    CONF. MAXIMUS ~ ІСПОВ. МАКСИМА    (Як .1 ,1 -18/Мk. 8, 3018/Мk. 10, 11-16)            

0766    8:00 AM  † John Drobenko ……………………………….…………. Harhaj Family  

Thu.,    Feb. 4   APOS. TIMOTHY ~ АП. ТИМОТЕЯ      (Як. 1, 19 -27 /Мk..  10: 17 - 27)                                                                                           
0750    8:00 AM  †† Volodymyr Kravetz, Bohdan, Stefania, Maria, Ivan, Kateryna,     

        Stephan, Ivan, Anastasia ~pan. ………….. Liber Family 

0891                            Blessing/health for Lonia Mychajluk(50th B-day) …… Mychajluk Family 

Fri.,       Feb. 5    H-MRT.  CLEMENT ~   СВЩМЧ.  КЛИМЕНТА    (Як.  2:8 , 1-13/ Mk. 10: 23 -32)             

0945    8:00 AM   †† Oleksandr & Eugenia ~pan.  .....................  Yaroslav & Larysa Shcheglov 
Sat.,       Feb. 6  VEN. XENIA OF ROME ~ ПРЕП. КСЕНІЇ РИМЛЯНКИ  (Кл.  1., 2-6 / Lk. 16: 1-15)                                          
0000 9:00 AM  †† Tymotey, Paraskevia, Marko Filak ………………………………..………….. A. Filak                                        
                   
0542      5:00 PM                 † Anna Bajko  ……………………………....….... Daria & Oksana Bajko 
      
Sun.,     Feb. 7   35TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 35-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА               

             10:00 AM                      God Bless our Parishioners   
                                                  ST. GREGORY THEOLOGIAN ~ СВЯТ. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА                                                

0000                                   Health for Yuriy, Olha, Roman, Myhaylo, Natalia  .…………… Y. O. Miovkanych 
0000             Good health and successful career for Anthony Paska (Happy B-day) …………..…A. Paska
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