
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sunday Divine Liturgies: 9:00 am - English / 10:15 am - Ukrainian 
Weekday Divine Liturgies: 8:00 am or 9:00 am оr 7:00 pm 
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00 pm 

 

No. 4/23                    CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК                January 22, 2023 / Січень 22, 2023 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
 

Неділя після Богоявлення. 22 – го Січня, 2023р. Св. мч. Полієвкта. 
 

Глас 7: до Ефесяни 4:7 – 13./ Євангеліє: Матея 4:12 – 17. 
 

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.   
10:15 год. ранку – Св. Літургія, намірення – (Боже Благословення 
для о. Миколи Попович та всіх з Родини: Боже Благословення для всіх 
з Родин: Стишин та Заковоротних: Боже Благословення для Марії, зам. 

Родини: Періто та Стишин) –  укр. мовою. 
 

Вічне світло: Цього тижня вічне світло горітиме за Український   
         народ Потерпілий  від наслідків війни, зам. Матері в Молитві. 
 

Понеділок, 23 – го Січня, 2023.  Пратулинських: Вінкентія, Никити, Йоана, 

Константина, Михаїла, Онуфрія, Филипа, Максима, Даниїла, Константина, 
Вартоломея, Луки й Ігнатія.} Св. Григорія, єп. Ниського. Прп. Дометіяна, єп. 
Мелітинського. Прп. Маркіяна, пресв. й економа Великої Церкви. 
 

З 6:30 –ої  до 7:00 год. вечора – Читання Св. Письма ( Біблії) –  
Старого Завіту – Перша книга Царів - укр. мовою. 
 

7:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення – Спеціальна Інтенція   
                                                                              (Марія), зам. Родина (01) 
Вівторок, 24 – го Січня, 2023р Прп. Теодосія, спільнотного життя начальника. 

7:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення – Спеціальна Інтенція   
                                                                              (Марія), зам. Родина (02) 
 

8:15 год. вечора –  «Розколяда». 
 

Середа, 25 – го Січня, 2023р.  Св. мч. Татіяни. 
 

7:00-год. вечора - Св. Літургія, намірення – Боже Благословення для  
       Олега з нагоди його уродин та всієї Родини, зам. Родина Балабан 
 

8:15-год. вечора – Розпочинається Дев‘ятниця до Дитятка  
                  Ісуса за здоров‘я і Божий захист для наших воїнів. 
 

Четвер, 26 – го Січня, 2023р. Свв. мчч. Єрмола і Стратоніка. 

8:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Спеціальна Інтенція   
                                                                              (Марія), зам. Родина (4) 
П`ятниця, 27 – го Січня, 2023р. Віддання свята Богоявлення. Прпп. отців 

наших, у Синаї і Раїті повбиваних. Пам'ять переставлення св. рівноап. Ніни, 
просвітительки Грузії. 

6:00-год. вечора – Друга Св. Літургія, намірення –  
                                 Ґлорія Толопка /Панахида/ (5 - а річниця) 
 

7:00-год. вечора - Св. Літургія, намірення – Боже Благословення  
                                     для всіх потребуючих (Спеціальна Інтенція),  
                                  зам. Сестринство Св. Вервиці /Матері в Молитві. 
 

Субота, 28 – го Січня, 2023 р. Прпп. отців наших Павла Тивейського і Йоана 

Кущника. 

5:00 год. вечора – Св. Літургія, намірення –  Літургія за упокій, 

                Панахида, зам. Сестринство Св. Вервиці /Матері в Молитві 
 

6:00 год. вечора – Вечірня. 
 

Неділя 32 – а після Зіслання Св. Духа. 29 – го Січня, 2023р. Поклін 

чесним оковам св. і всехвального ап. Петра. 

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.   
10:15 год. ранку – Св. Літургія, намірення – Боже Благословення для 
Владислава Лучки з нагоди його 12 - их уродин та всієї Родини, зам. 
Родина Лучка –  укр. мовою.  

 
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою 
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками. 
Сповідь:  перед або після Св. Літургією та за домовленістю. 
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається пройти 
передподружні науки. 
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша 
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool 
Уроки українських танців проводяться у суботу: для дітей віком (5-6р.) 1:45 – 2:30 
год; (7-8 р.) 2:30 –3:30 год; (9-10 р.) 3:30 – 5:00 год; (11-16 р.) 5:00 – 6:30 год.  
Вчителі – п. Григорій Момот  та п. Христина Момот. 
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора) 
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої 
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь 
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-
який час. 
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією. 
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 3 - го лютого 2023 р. 
і розпочнеться о 8:15 годині вечора.  
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 
2:00 год). 
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі 
та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок  кожного християнина. Служба 
Божа для дітей і молоді відбувається в першу неділю місяця  о 12:00  годині дня.  
Наступна св. Літургія для дітей служитиметься 5 – го Лютого 2023р. о 12:00 
год. обіда. Запрошуємо дітей та батьків на спеціальні молитви та подяку 
Богові за всі ласки. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму 
Господнього. 
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family 
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті! 
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто 
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній 
і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква 
відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної 
канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо 
зустрічі з вами! 
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію. 
Парафіяльний  вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год 
кожної п’ятниці. 
Дорогі парафіяни та гості, після Богослужінь запрошуємо Вас до нашого 
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!  

Holy Family Ukrainian 
Catholic Church 

225 N. 4th St., Lindenhurst, NY 11757 
 

Pastor: Fr. Olvian Nicolae Popovici 
 

Phone:(631) 225-1168 / Fax:(631) 225-1177 

Parish Center: (631) 225 - 1203 
E-mail:  olvianpopovici@yahoo.com  

Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526 

  Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519 
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348 

Nataliya Popovici – English cantor 

Web Page: www.holyfamilyucc.com 

Українська Католицька 

Церква Св.Родини 
Парох: о. Микола Олвіян Попович 

225 N. 4
th
 St. 

Lindenhurst, NY 11757 
Phone: (631) 225-1168 / Fax: (631) 225-1177 

E-mail: popovici1 @ aol.com 
 

Web Page: www.holyfamilyucc.com 
Facebook: Saturday School:          

https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool 
 

 

mailto:%20olvianpopovici@yahoo.com
http://www.holyfamilyucc.com/
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Друга Сторінка                                    Українська Католицька Церква Св. Родини                         м. Лінденгурст, НЙ 11757 
 

Недільна Пожертва, 15 – го Січня, 2023р.    Кава: 300 дол., Друга збірка: 400 дол.  
 

Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром – щедро за 
твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне тобі всемеро» (Сирах 

35:9-10). 
 

Свічки: $295, тетрапод: $10, Церква: $25, конверти: $18, Свято: $60, Світло: $40, Шопка: $20,  

Пожертва на іпотеку - $255.00,  Недільна пожертва – $1,397.00,  Разом - $2,920.00. 
 

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім Вам щиро подякувати за Ваш 
дар любові для нашого храму, який Ви проявили минулої Неділі 15- го січня, 2023р. 
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12. 

Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у лікарні, в 

старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду, принаймі, час від часу, 
прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до священика. 

Увага: усім тим, хто святкує свої уродини у місяці січні 2023р. наші найщиріші 
вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! “На Многая і Благая літа!” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новини нашої парафії:  
1. Дорогі Парохіяни: Традиційно Сорокоусти починаються у суботу 
перед М’ясопусною неділею(11-го лютого), згідно Григоріянського 
календаря. По Юліанському календарі 18 лютого. Просимо подавати 
списки імен покійних із ваших родин. 
2. Дорогі Парафіяни: Багато з вас не маєте часу приходити на Біблійні 
читання по Понеділках. Наступні  розважання Св. Письма  відбудуться  
в неділю 19 – го лютого, 2023р. після Св. Літургії українською мовою. 
3. Висловлюємо нашу щиру подяку: 
а. Кредитовій Кооперації Самопоміч (Н.Й.) – Лінденгурст осідок: $500, 
панство Олександр та Олена Щомак: $150,  п. Наталія Янишин з 
Родиною: $100, які приєдналися з пожертвою до Старовинної традиції 
«коляда від хати до хати» , яку наш хор провів у храмі. Разом  було 
пожертвувано 4,450.00 дол. 
б. парафіянам, що склали пожертви на другій збірці минулої неділі  
після обидвох Св. Літургій на регулярне прибирання церкви. Минулої 
неділі ми зібрали $400.00. 
в. п. Володимирові Семенюк, п. Петрові Данков, п. Маряні Лучка,            
п. Наталії Петрик, п. Галині Вишнюк та п. Надії Руссо, які виконали 
необхідну працю для потреб нашого парафіального життя минулого 
тижня. 
г. панству Сабадило та п. Ользі Василишин, які  приготували смачний 
сніданок після Святих Літургій минулої неділі. Було зібрано 300 дол. для 
потреб в Україні. Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та 
жертводавців, та винагородить сторицею. 
4. Заплановані події при нашій парафії: 
А. Наше парафіальне свято «Просфора», будемо святкувати  29 
січня, 2023р. о 12- й год. дня. Гостем на  святі буде молодий 
скрипаль з України п. Константин, який буде нас розважати своїм 
талантом гри на скрипці.  Владика Павло приєднається до нас  у 
духовному літургічному співслужінні. Свято відбудеться на 
другому поверсі. Для продажу маємо лише 80 квитків. Більша 
інформація прилучина до вісника. 
Б.  Дорогі парафіяни, хочемо запросити вас взяти участь у наших  
перших парафіяльних зборах 2023  року, що відбудуться у вівторок, 31 
січня, 2023 р о 7:00 вечора. Ми розглядатимемо важливі парафіяльні 
справи. Будьте ласкаві, прийдіть, якщо матимете нагоду. 
В.  Наступна Св. Літургія за померлих служитиметься в суботу 5-го   
Лютого, 2023р. о 5-й год. вечора. 
Г.  Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться    
в неділю 19 – го лютого, 2023р. після обидвох Св. Літургій. 
Д. Планується виготовлення вареників на 23 – тє лютого при умові, 
якщо буде замовлено 100 дозин і більше. 
5. Дорогі Парохіяни: Прошу звернути увагу на засвічування свічок під 
час Св. Літургії. Свята Літургія - це безкровна жертва Ісуса Христа, який 
знову віддає себе на муки заради нашого спасіння на горі Голгофті. 
Пригадаймо що Бог сказав Мойсеєві: Зніми своє взуття бо місце де ти 
стоїш святе. Тому з поваги до Богослуження не личиться ходити по 
церкві і перешкоджати іншим у молитві. Просимо запалювати свічки до 
або після Богослуження. 

6. Шановні віряни: Запрошуємо всіх бажаючих до молитви  
Дев’ятниця до Дитятка Ісуса з 25 – січня по 2 – лютого.  
7. Дорогі Парафіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт під 
назвою` «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва», зібрані 
кошти будуть використовуватись для прикрас храму,  всіх лампад та 
свічок, які горять на олії в нашому Божому  храмі. 
8. Шановні віряни: Хочемо запросити всіх вас, до  допомоги у 
виготовлені необхідної їжі потрібної  на наше свято Просфора. 
Праця буде проходити в четвер та п’ятницю вечером після шостої 
год. 26 та 27 січня. Без вашої допомоги ми не в силі приготувати та 
гарно провести  свято «Просфора» наступної неділі, з присутністю  
Владики Павла. Тому будь ласка зробімо це свято для нас 
незабутнім,бо воно є частиною нашого життя при нашому храмі Все  у 
ваших руках.  
 

Запам’ятаймо:  Посвячення домів і молитва в домі на 2023 р. Дорогі Парафіяни, є 
звичай  у нашому народі, щоб благословляти дім з Благословенною  водою посвяченою на 
Богоявлення (Свято, яке нам пригадує Хрещення Іс. Хр. в Ріці Йордані). Якщо ви бажаєте 
благословити ваш дім, незалежно  чи це є ваш чи знімаєте в оренду, до вашої хати 
приноситься Боже Благословення, то будь-ласка записати на картку ваше ім`я,  номер 
телефону і день коли ви бажаєте це зробити і о. М. Попович радо принесе Боже 

благословення і освятить Ваш дім. Не пізніше 15 – го лютого. 
 

До вашої уваги: Молитва за Україну, за Мир і Спокій! Отче наш! ..........Молимось до Тебе за мир і 
спокій для нашої великої єдиної родини України. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі 
прав і свобод кожного, не розпалюючи непремиренності. Царю Небесний!...  
 

Дорогі парафіяни, наша  парафіяльна проща до Святої Землі 
триватиме від 14 до 25  травня 2023 року. Вільними залишилося 
лише  20 місць. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній духовній 
подорожі, роздумуючи над життям Ісуса. Уявіть себе у ріці Йордані, де 
Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя; тоді в Єрусалимі, йдучи 
Хресною Дорогою, розважаючи над Христовою жертвою; чи 
перенесіться думкою на Оливну гору, звідкіля Ісус вознісся на небо. 
Заохочуємо вас не до ще  однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку 
запам’ятаєте назавжди. За додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ХР!!!                     Шановні парафіяни!!! 

  Щиро запрошуємо Вас до нашого храму на Спільну Молитву: 
      Вівторок, 24 січня: - 8.15 год. вечора - «Розколяда». 
      Середа, 25 січня: - 8.15 год. вечора - Дев‘ятниця до Дитятка Ісуса за здоров‘я і 
Божий захист для наших воїнів!  
 
ЯК ПОЛІЦЕЙСЬКІ СОБАКИ «ПІДТВЕРДИЛИ» ПРИСУТНІСТЬ ІСУСА В ЄВХАРИСТІЇ. 
Дехто з віруючих із великим зусиллям переконує себе в дійсності того, що живий Ісус 
насправді присутній у Пресвятих Дарах. Ось одна історія із подорожі Йоана Павла ІІ до 
Балтімора, США, де він побував 1995 року, яка може комусь допомогти у підтвердженні 
цієї віри. Небагато журналістів із супроводу Йоана Павла ІІ в його Апостольських 
подорожах за час його тривалого понтифікату зацікавилися цієї дивовижною історією, яку 
розповів «Catholic Times» — журнал дієцезії Спрінгфілд. Це сталося під час четвертого 
душпастирського візиту Папи Войтили у Сполучені Штати.    Все почалося з невеликої 
зміни у програмі, внесеної в останню мить, — що Йоан Павло ІІ часто практикував.  Папа і 
поліцейські собаки Був день 8 жовтня 1995 року — останній день папського візиту до 
Балтімора. Йоан Павло ІІ мав зустрітися з кліриками семінарії Пресвятої Діви Марії. Варто 
уточнити, що зустріч мала відбутися в семінарійному саду.    Прибувши на місце, папа, 
попри дуже напружену програму, запитав, чи міг би він спершу помолитися в каплиці 
семінарії. Служба безпеки, яка не передбачала візиту папи до каплиці, розташованої 
всередині будинку, швидко взялася до діла. Згідно з процедурою, старанно обшукали всю 
будівлю, приділивши особливу увагу каплиці, де папа хотів молитися. Для цього привели 
поліцейських собак, спеціально навчених викривати людську присутність, навіть 
якнайбільш приховану, щоби так уберегти папу від теоретичної можливості якогось замаху 
чи нападу. Такі спеціально видресирувані собаки часто працюють, скажімо, на територіях, 
уражених землетрусами, де собаки розшукують людей, які залишилися глибоко під 
завалами.  
ЖИВИЙ ІСУС У КИВОТІ: Після перевірки коридорів та кімнат семінарії собак завели у 
каплицю, де вони, голосно гавкаючи, затрималися перед кивотом і вперто не бажали 
зрушитися з місця. Це чітко показувало, що хтось переховувався всередині!    Зворушений 
цією історією, о. Єлисей Ноель, автор «Адорації, яка подобається Богу» (Видавництво 
Святого Павла), написав у своїй книжці, що якогось дня у храмі розповів цю історію дітям, 
які готувалися до Першого Причастя. ПОТІМ ЗАПИТАВ ЇХ, ЧОМУ СОБАКИ 
ЗАТРИМАЛИСЯ БІЛЯ КИВОТУ. ВСІ ДІТИ БЕЗ ВАГАННЯ ВІДПОВІЛИ, ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ 
ПРИСУТНІСТЬ ЖИВОЇ ОСОБИ. «ПОТІМ Я ЗАПИТАВ ЇХ, ЩО ТО ЗА ОСОБА. І ЗНОВУ ВСІ 
ЗГІДНО ВІДПОВІЛИ: “ТО ІСУС!” Я Б ХОТІВ, ЩОБ ВИ ВСІ МАЛИ ВІРУ, ПОДІБНУ ДО ВІРИ 
ЦИХ МАЛИХ ДІТЕЙ, А НАСАМПЕРЕД — ЩОБ ВИ ЇЇ ВИРАЖАЛИ ЧЕРЕЗ ПОКЛОНІННЯ В 
ДУСІ ТА ІСТИНІ, ТАК, ЯК ЦЬОГО ПРАГНЕ НАШ ОТЕЦЬ НЕБЕСНИЙ». ЦЯ ПРЕКРАСНА 



ІСТОРІЯ НАПЕВНО МОЖЕ ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ У ВІРІ, ДОЗРІТИ ДО 
ГАРЯЧОГО ПОКЛОНІННЯ БОГУ ТА ГЛИБШОГО РОЗУМІННЯ АДОРАЦІЇ.           
Джерело: CREDO 


