
Молитва на Різдво Христове митрополита Андрея (Шептицького) 

Єдинородний Сине Бога Живого, правдивий Боже, Котрого Божим Словом і 

Божим Сином й Божою Мудрістю називаємо. Ти, що для нашого спасіння, з 

любови до нас схотів прийняти людську природу в лоні Пресвятої Невісти - 

Пречистої Діви Марії, принимаючи людську природу, зійшов з неба на землю, 

стаючи правдивим чоловіком, щоб нас спасти з убогими пастирями і з ученими 

мудрецями, Поклоняємося Твоєму святому Народженню з Дівиці в Вифлеємі у 

вертепі, віддаємо Тобі поклін Богопочитання та дякуємо Тобі цілим серцем за ту 

безконечну Твою любов, що привела Тебе до нас, нужденних. 

Дякуємо Тобі за всі неоціненні дари, що їх Ти нам з неба приніс, за науку св. 

Віри, за св. Таїнства, за св. Церкву, за Божу благодать, за надприродні чесноти, що 

їх вливаєш в наші душі, за кожне добре натхнення й добре діло нашого життя. Бо 

те, що видається нашим добрим ділом, є більше Твоїм Божим даром. 

Вкінці благаємо Тебе, Спасителю Христе, спаси нас від гріха й смерти, від злого 

й від нещасть, спаси нас у вічному спасінні й у щоденному милосерді, що його 

вказуєш у християнському житті. Благослови і спаси наш народ, благослови всі 

наші родини, нашу молодь, усі наші товариства, братства, інституції й організації 

й дай нам бути добрими й вірними дітьми св. Твоєї Вселенської Церкви, дай нам 

ті прикмети та ті чесноти, що їх нам треба до сповнення Тобою даного нам 

післанництва. Дай нам сповнити для цілого людського роду, для усіх наших братів, 

усіх народів світу те, що Ти нам призначуєш. Дай нам це наше післанництво 

розуміти, любити та цілим життям виконувати. Амінь. 

Christmas Eve Prayer 

Loving God, Help us remember the birth of Jesus, that we may share in the song of 

the angels, the gladness of the shepherds, and worship of the wise men. Close the door 

of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come with every gift 

and good desires with every greeting. Deliver us from evil by the blessing which Christ 

brings, and teach us to be merry with clear hearts. May the Christmas morning make us 

happy to be thy children, and Christmas evening bring us to our beds with grateful 

thoughts, forgiving and forgiven, for Jesus’ sake. Amen. 

 

Вітаємо з Різдвом Христовим та  

Новим 2023 роком Божим! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! – СЛАВІМО ЙОГО! 
 

Дорогі наші парафіяни, добродії, друзі та всі люди доброї волі! 

Вітаємо усіх Вас з Різдвом нашого Спасителя Ісуса Христа та  

Новим 2023 роком Божим! 

Нехай Різдво Христове стане для всіх нас 

святом любові, миру, радості та щастя!  

Нехай свято народження Спасителя світу– Князя миру – 

принесе довгоочікуваний Божий мир в Україну, 

щоб нарешті закінчилася війна, щоб всі люди втішалися різдвяною радістю й 

прославляли Дитятко Христа! 

Нехай Божа благодать та світло Вифлеємської зорі 

перебуває з усіма нами у Новому році! 

ВЕСЕЛИХ РІЗДВЯНИХ СВЯТ та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 

ГУЧНОЇ КОЛЯДИ ТА СМАЧНОЇ КУТІ! 

 

о. Маріо ДАЦИШИН, ЧСВВ – парох 

о. Вернард ПАНЧУК, ЧСВВ – сотрудник пароха 

о. Йосафат Андрій КОВАЛЬ, ЧСВВ – сотрудник пароха 

 

 

Christ is Born!  –  Let us Glorify Him! 
 

Dear parishioners, benefactors, friends and all people of good will! 

Warmest greetings to you this Christmas – the birth of our Savior Jesus Christ 

and Happy New Year 2023! 

May Christmas be for all of us 

a holiday of love, peace, joy and happiness! 

May the birthday of the Savior of the world - the Prince of Peace – 

bring the long-awaited peace of God to Ukraine, 

so that the war will finally end, so that all people will be comforted by Christmas joy and 

glorify the Christ Child! 

May God’s grace and the light of the Bethlehem star 

be with all of us in the New Year! 

 

~   The Basilian Fathers of Holy Cross Ukrainian Catholic Church   ~ 

РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ 2022-2023 / CHRISTMAS CELEBRATIONS 2022-2023 
 

25-го грудня, Нд. / December, Sun. – РІЗДВО ГНІХ / CHRISTMAS (Gregorian cal.) 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

31-го грудня, Сб. / December, Sat. – ВДЯЧНІСТЬ ЗА / THANKS FOR 2022 РІК / YEAR 

9:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

5:00 веч. / PM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

1-го січня, Нд. / January, Sun. – НОВИЙ РІК / NEW YEAR 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

6-го січня, Пт. / January, Fri. – НАВЕЧІР’Я РІЗДВА. СВЯТИЙ ВЕЧІР / CHRISTMAS EVE 

9:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

9:00 веч. / PM – «З нами Бог!», Божественна Літургія / «God is with us!», Divine Liturgy 
 

7-го січня, Сб. / January, Sat. – РІЗДВО ГНІХ / CHRISTMAS (Julian cal.) 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

5:00 веч. / PM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

8-го січня, Нд. / January, Sun. – СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ / SYNAXIS OF BVM 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

9-го січня, Пн. / January, Mon. – СВ. ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА / FIRST MRT. STEPHEN 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

6:00 веч. / PM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

14-го січня, Сб. / January, Sat. – НАЙМЕНУВАННЯ ГНІХ. СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО / 
CIRCUMCISION, BASIL the GREAT 

9:00 ран. / AM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

5:00 веч. / PM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

18-го січня, Ср. / January, Wed. – НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ. ЩЕДРИЙ ВЕЧІР /  

THEOPHANY VIGIL 

9:00 ран. / AM – Божественна Літургія і Мале Водосвяття / Divine Liturgy and Water Blessing 

9:00 веч. – Велике Повечір’я, Божественна Літургія / Great Compline, Divine Liturgy 
 

19-го січня, Чт. / January, Thu. – БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ – ЙОРДАН / THEOPHANY 

10:00 ран. / AM – Божественна Літургія, Велике водосвяття / Divine Liturgy, Water Blessing 

6:00 веч. / PM – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

“Glory to God in the highest, and an earth peace to people of good will!” (Lk. 2,14) 
 

“Слава на висотах Богу й на землі мир людям Його вподобання!” (Лк. 2,14) 



 

  
СВЯТИТЕЛЬ МИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ 

З поміж великих святих угодників Божих святитель Миколай Чудотворець користується особливою любов`ю нашого народу. 

Чудотворця знають і шанують Схід і Захід, усі християни і навіть магометани. 

Усе життя св. Миколая – це нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству. Свята Церква прославляє Миколая 
Чудотворця як мудрого правителя, вгамівника спраглих, швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Він рятував 

потопаючих, визволяв полонених, відводив смертну кару від невинних, зціляв багатьох людей: повернув зір, виправив кульгавість, дав 

мову німим. Вивів багатьох з убозтва й злиднів, подав їжу голодним, був помічником нужденним і теплим заступником. Він швидко 
з`являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його допомогти і заступити від біди. Чудес його не 

злічити. Усе життя Чудотворця було позначено любов`ю до ближнього. Навіть смерть не перервала його благодатних справ, його чудеса 

звершаються повсякчас. 
Народився св. Миколай у 257 році по Різдву Христовому в Малій Азії, у мірлікійському місті Патарі, у родині Феофана і Нонни, людей 

благородних і заможних, які вирізнялися добропорядністю й милосердям до бідних. Довго його батьки не мали дітей, та як нагороду за 
їхнє благочестя Господь подарував їм сина. Народився святий Миколай у важкий час, коли в усій Римській імперії переслідували і 

вбивали християн. Від самого народження св. Миколай був навчений з неба постництва, яке зберігав до смерті. Досягши юнацького віку, 

він береться за книжне навчання, вивчає Святе Письмо. Маючи природні здібності, він, сповнений благодаттю Святого Духу, вивчив 
Святе Письмо, як і потрібно було доброму пастиреві Христового стада. Юнак був стриманим, схильним до самотнього життя, не 

віддавався марнотам, любив відвідувати храми Божі. Спостерігаючи його богоугодне життя, рідний дядько єпископ татарський Микола 

посвятив свого племінника в сан пресвітера. Під час паломництва по святих місцях за дорученням єпископа-дядька св. Миколай 
дбайливо управляє єпархією. У цей час він втрачає своїх батьків. Одержавши після них великий спадок, він віддає його на справи 

благодійні і милосердні, звершивши при цьому багато подвигів. 

Якось св. Миколай вирішив поклонитися місцям, освяченим і позначеним чудесами Ісуса Христа. Відвідавши Єрусалим, Чудотворець 
вирішив не повертатися додому, а піти у пустелю і присвятити себе служінню Божому постом, неспанням і молитвою. Та Бог таємним 

одкровенням утримав св. Миколая від такого наміру і звелів повернутися на батьківщину до людей, аби в ньому прославилося ім`я 

Господнє. Зрозумівши свою місію, св. Миколай прибуває до Мір, головного міста Лікії, де його ніхто не знав. Після смерті мірського 
архієпископа по волі Божій св. Миколая возвели в сан єпископа. Але перед цією подією Миколай мав чудесне видіння: в ночі йому 

явився Спаситель і вручив святе Євангеліє, оздоблене золотом і коштовним камінням, а Божа Мати поклала на нього єпископський 

омофор. Св. Миколай для пастви був прикладом християнського життя, двері його дому були відчинені для всіх. 
У час гоніння на християн св. Миколай сміливо силою слова зміцнював у Лікії віру Христову, за що разом з іншими християнами був 

кинутий до в`язниці, де за віру терпів голод, спрагу, образи, знущання і страх смерті. Та Миколай словом і власним прикладом 

підбадьорював і зміцнював віру тих, хто був поруч із ним. 
Св. Миколай був учасником Першого Вселенського собору в травні 325 року. На запрошення імператора Костянтина у віфінському 

місті Нікеї зібралися 318 єпископів, аби полагодити церковні справи. У роботі собору св. Миколай показав себе полум`яним ревнителем 

чистоти віри, виступивши проти єресі - аріанства. 
У подвигах любові до Бога і ближніх проходило усе життя,архієпископа мірлікійського, який перейшов у вічність 6 грудня 342 року. 

Його святе тіло з честю поховали в соборній мірлікійській церкві, від нього йшли пахощі й цілюще мирр. 

Свята Церква згадує у дев`ятий день травня перенесення мощей святителя з Мір Лікійських у місто Барі (Італія). Спочатку чесні мощі 
св. Миколая були покладені в церкві св. Іоана Предтечі. Відчувши чудодійну цілющу силу святих мощей, вдячні жителі міста Барі 

спорудили в ім`я святителя Миколая розкішний мурований храм, в якому поставили срібну, позолочену раку. 

На третій рік після перенесення мощей до Барі собором архієреїв і священиків їх урочисто поклали під престолом у вівтарі 
новозбудованого храму, де вони почивають і досі.  Уклав В`ячеслав Михайлишин (https://askoldova-mohyla.org/uk/item,3) 

  

ST. NICHOLAS WONDER-WORKER 

The true story of Santa Claus begins with Nicholas, who was born during the third century in the village of Patara in Asia Minor. 

At the time the area was Greek and is now on the southern coast of Turkey. His wealthy parents, who raised him to be a devout 

Christian, died in an epidemic while Nicholas was still young. Obeying Jesus' words to "sell what you own and give the money to 

the poor," Nicholas used his whole inheritance to assist the needy, the sick, and the suffering. He dedicated his life to serving God 

and was made Bishop of Myra while still a young man. Bishop Nicholas became known throughout the land for his generosity to 

those in need, his love for children, and his concern for sailors and ships.    Under the Roman Emperor Diocletian, who ruthlessly 

persecuted Christians, Bishop Nicholas suffered for his faith, was exiled and imprisoned. The prisons were so full of bishops, 

priests, and deacons, there was no room for the real criminals—murderers, thieves and robbers. After his release, Nicholas attended 

the Council of Nicaea in AD 325. He died December 6, AD 343 in Myra and was buried in his cathedral church, where a 

unique relic, called manna, formed in his grave. This liquid substance, said to have healing powers, fostered the growth of devotion 

to Nicholas. The anniversary of his death became a day of celebration, St. Nicholas Day, December 6th (December 19 if on the 
Julian Calendar). 

Through the centuries many stories and legends have been told of St. Nicholas' life and deeds. These accounts help us understand 

his extraordinary character and why he is so beloved and revered as protector and helper of those in need. 

https://www.stnicholascenter.org/who-is-st-nicholas 

 
 

 

  

Українська Католицька Церква 

Чесного Хреста 

Отці Василіяни 
 

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  
 

CHURCH BULLETIN 12/18/2022 ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 

27TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 27-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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.     Sunday: 10:00 am 

Субота: 9:00 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://askoldova-mohyla.org/uk/item,3
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181742
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181699
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181703
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181734
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181718
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181713
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181752
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181730
https://www.stnicholascenter.org/glossary#term181766
https://www.stnicholascenter.org/who-is-st-nicholas
mailto:hcukicc@yahoo.com
http://www.holycrossukrainian.org/


December, 2022 Божественні Літургії  ~ Divine Liturgies  Request: 

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

Sun. Dec. 18th 27th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 27-тa НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

Sabbas, Ven. ~ Сави, пр.    (Еф. 6,10-17 / Лк. 13,10-17) 

10:00 AM God Bless our Parishioners & Peace for Ukraine 

658                                    For all Holy Cross priest’s & workers for their good health & intentions …. Anna Sierant 
 

Mon. Dec. 19th NICHOLAS, w.wrk. ~ МИКОЛАЯ чудов.  (Єв. 13,17-21 / Лк. 6,17-23) 

000 9:00 AM †† Petro and Anna Buryk ~w/pan. (40th Anniv) …………..…………. M.& I. Buryk (son) 
 

Tue. Dec. 20th Ambrose, bishop. ~ Амвросія, св.    (2 Тм. 3,16 – 4,4/ Лк.19,45-48) 

454 8:00 AM † Ahafia Puszka ~w/pan. ………………… M. & S. Stefanowski 
 

Wed. Dec. 21th Patapius, Ven. ~ Патапія, пр.    (2 Тм. 4,9-22/ Лк. 20,1-8) 

237 8:00 AM † Wasyl Dmytryszyn ~w/pan.  ............................................................. N. Dmytryszyn (son) 

643                                     † Sofia Demkiw (40th Day) ………………………….………..  M. Demkiw (son & Family) 
 

Thu. Dec. 22th IM. CONCEPTION ~ НЕПОРОЧ. ЗАЧАТТЯ  (Гал. 4,22-31/ Лк. 8,16-21) 

583 9:00 AM God’s Blessing/health for Francesca La Rosa on her birthday …..…Paska/Stelmach Family 
 

Fri. Dec. 23th Menas, Mrt. ~ Мини, мч.   (Тит. 1,15 – 2,10/ Лк. 20,19-26) 

315 8:00 AM † Joh Drobenko …………............................................................................. M. J.Drobenko 
 

Sat. Dec. 24th Daniel the Stylite, Ven.~ Даниїла, Стовп, пр.              (Еф. 1,16-23 / Лк. 12,32-40) 

533 9:00 AM † Harry Barnych …..………………………………………..…… G. Komarnicki & Family 

638 5:00 PM  † Sofia Demkiw ...................................................................................... M/M Walter Lizzul 
 

Sun. Dec. 25th 28th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 28-тa НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

   FOREFATHERS ~ ПРАОТЦІВ 

Spiridon, Ven. ~ Спиридона, свят.  (Кол. 1,12-18 / Лк. 14,16-24) 

10:00 AM God Bless our Parishioners & Peace for Ukraine 

652                              God’s Blessing/health for Kateryna Bezruchko ………………….…..…. M.Paska & Family 

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

THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  

Main Lamp:  † Barry Chait – req. by: M. & D. Wertzberger  
Altar of the B.V.M.: † Robert Wertzberger – req. by: M. & D. Wertzberger  

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

Altar of the Pantocrator:  †John Drobenko – req. by:  M.J. Drobenko  
Tetrapod 1:  † John Kateryna Jzyk – req. by: Anna & family  
Tetrapod 2: Blessing/health for Francesca LaRosa – req. by: Paska/Stelmach family    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

МОЛИТВА ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами - Небесною силою і благістю лікував усяку 

недугу і болість, своїм заступництвом перед Богом  визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю 

тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, Господньою 

милістю і благодаттю захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної 

смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. 

Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я 

сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя. Амінь. 

Оголошення ~ 18-го грудня 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) Продовжується постійна мандрівка похідної ікони Матері Божої Неустанної Помочі. Ікона перебуватиме 

в родині впродовж двох тижнів. Просимо бажаючих зголошуватися до парафіяльного офісу.  

4) Пожертви і свята у грудні: ENTRANCE OF BVM INTO TEMPLE (4th);  ST.  ANDREW’S PENCE (13th); ST. NICHOLAS (19th); 

IMMACULATE CONCEPTION (22th); NATIVITY OF CHRIST (25th) (Julian calendar); FUEL OFFERING. 

5) З нагоди Ювілейного року, спогадуючи 400-ліття мученицьку смерть св. Йосафата, заохочуємо до 

щоденної молитви до св. свящ. Йосафта. УВАГА! Бажаючі можуть отримати повний відпуст, 

виконавши певні умови: Сповідь, Св. Причастя й молитва в наміренні Святішого Отця.  

6) Проводимо збірку на Різдвяні квіти. 

7) ГОТУЄМОСЯ ДО РІЗДВА ХРИСТОВОГО. ЗАПРОШУЄМО ПАРАФІЯН ЦЬОГО ТИЖНЯ ДО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ. Бажаючих просимо вписатися (список у притворі). 

8) Маємо мак, пшеницю, мед для приготування куті. 

9) Пожертви на Стемфордську Єпархію: Річна квота становить $6,000.00  (поки що: +$3,075.00~ потрібно 

ще $2,925.00). Звертаємось до тих, які ще не зложили свої пожертви, щоб чим скоріще це зробити. 

10) Найщиріші вітання всім іменинникам! Божого благословення на Многії і благії літа! 
 

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

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

Сердечно дякуємо за Ваші пожертви та підтримку нашої парафії! 

Благословенної Вам Неділі!  
  

Announcements ~ December 18, 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) 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. 
4) Collections and Holydays in the month of in December: ENTRANCE OF BVM INTO TEMPLE (4th); ST. ANDREW’S PENCE (13th); ST. 

NICHOLAS (19th); IMMACULATE CONCEPTION (22th); NATIVITY OF CHRIST (25th) (Julian calendar); FUEL OFFERING. 

5) Celebrating the great Jubilee Year of the 400th anniversary of the martyrdom of St. Josaphat. We encourage you to pray 
daily to St. Josaphat. In this way we can receive a plenary indulgence by going to confession, receiving Holy 
Communion and pray for the intentions of the Holy Father.  
6) Now we are collecting for Christmas flowers. 

7) We have for sale poppy seeds, wheat and honey. 

8) Stamford Bishop’s Appeal – We have been tasked with reaching a $6,000 contribution. We currently have 

collected $3,075.00, we still need $2,925.00. Those who have not contributed yet, please, send in your donations as 

soon as possible since we are past the deadline. 

9) Best wishes to everyone who celebrates their name day. Mohaya Lita!   
 

DONATION FOR UKRAINE: make a check payable to Holy Cross Ukr. Cath. Church 

To all our generous donors and parish supporters, we extend our love and gratitude! 

Have a Blessed Sunday! 
 

A Prayer to Saint Nicholas of Myra 

O good St. Nicholas, you who are the joy of the children, put in my heart the spirit of childhood, which the gospel 

speaks, and teach me to seed happiness around me. You, whose feast prepares us for Christmas, open my faith to the 

mystery of God made man. You good bishop and shepherd, help me to find my place in the Church and inspire the 

Church to be faithful to the Gospel. O good Saint Nicholas, patron of children, sailors and the helpless, watch over 

those who pray to Jesus, your Lord and theirs, as well as over those who humble themselves before you. Bring us all 

in reverence to the Holy Child of Bethlehem, when true joy and peace are found. Amen. 

Mnohaya Lita and Happy December 2022 Birthdays to: Boguslaw Byc, Maria Golonko, Connie 

Heckler, Natalie Junko, Rosalia Matyjuk, Mykola Petrylak, Alexandra Rojowsky, Nataliya 

Shmerykowsky, Anna Tychanski, Mary Wertzberger (Puszka), Oksana Zielinski. 

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

