
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

No. 12/23CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИКMarch 19,2023 /Березень 19,2023 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
 

Неділя3-а Великого посту, Хрестопоклонна. 19 – го Березня, 2023р. 
Свв. сорока двох мчч., що в Аморії. 
 

Глас7: до Євреїв  4:14– 5:6/Євангеліє: Марка 8:34–9:1. 
 

9:00 год. ранку– За Парафіян– анг. мовою.   
10:15год. ранку– Св. Літургія, намірення –(Боже Благословення 
дляІрини Берестянської з нагоди її 60 – их уродин та всієї родини:  
Боже Благословення дляВадима та всієї родини Захарюк: Боже 
Благословення длявсіх з Родини Сусук: Боже Благословення дляАнни 
Ґуревич з нагоди її уродин та всієї родини, зам. Родини: Берестянські, 
Якубовських, Сусук та Ґуревич) –  укр. мовою. 
 

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

Понеділок,20– го Березня, 2023. Пам’ять влкмч. Теодора Тирона.Свв. 

священномчч., що були єпп. в Херсоні: Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія, Етерія й інших. 
 

Увага: на протязі Великого Посту Св. Літургію Івана Золотоустого 
Літугічно не можна відправляти тільки в суботу та неділю. 
 

6:00 год. вечора– Парастас/Панахида за пок. Іванна Кілик (1- а 
річниця), зам. Галина Приступа 
 

7:00 год. вечора–Акафіст до Страстей Христових. 
 

З 8:00 –ої  до 8:30год. вечора – Читання Св. Письма ( Біблії) –  

Старого Завіту – Друга книга Царів -укр. мовою. 

Вівторок,21– го Березня, 2023рПрп. й ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського. 

7:00 год. вечора– Парастас/Панахида за пок. Стефанія Орися 
Плоські, (2- а річниця), зам. Зеновій Плоські з Родиною 
 

8:00 год. вечораМолитва за мир і спокій в Україні 

Середа,22– го Березня, 2023р. .Свв. сорок мчч., замучених у 

Севастійськім озері. 
 

7:00 год. вечора –Св. Літургія, намірення - Заупокійна Літургія і  
Панахида(Сорокоусти IV) 
 

8:15год. вечора–Вервиця, Молитви та Акафіст до                                                      
                               Чудотворної Ікони Богородиці «Всецариці». 
- (за потребуючих і хворих з наших родин, з нашої парафії). 
 

Четвер,23– го Березня,2023р.Св. мч. Кодрата і тих, що з ним. 

7:00 год. вечора–Молитва за мир і спокій в Україні  

П`ятниця,24– го Березня, 2023р.Св. Софронія, патріарха Єрусалимського.      

    
 

7:00-год. вечора - Хресна Дорога – укр. мовою. 
 

Субота, 25 –го Березня, 2023 р.Прп. й ісп. Теофана Сигріянського. Св. 

Григорія Двоєслова, папи Римського.{Свщмч. Еміліяна Ковча, пресв.}. 

 

 
8:00 год. ранку – Св. Літургія, намірення – За Парафіян– анг. мовою.   
 

5:00 год. вечора –Св. Літургія, намірення – За Парафіян–  укр. мовою. 
 

6:00год. вечора –Вечірня. 
 

7:00 год. вечора– Парастас/Панахида за пок. Мирослав, (1- а 
річниця), зам. Андрій Мир 
 

Неділя4-а Великого посту, Преподобного Івана Ліствичника. 26 – 
го Березня, 2023р. Перенесення мощів св. Никифора,Патріарха Царгородського. 
 

9:00 год. ранку– За Парафіян– анг. мовою.   
10:15год. ранку– Св. Літургія, намірення –(Боже Благословення 
дляГалини Саміло з нагоди її 80 – их уродин та всієї родини:  Боже 
Благословення дляМарії Балабан та всієї родини, зам. Родини: Саміло 
та Балабан) – 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 відбудетьсяв п’ятницю  
7 – го квітня 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 2 – гоквітня2023р. о 12:00 год. обіда. 
Запрошуємо дітей та батьків на спеціальні молитви та подяку Богові за всі ласки. 
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 Богослужіньзапрошуємо Вас до 
нашогопарафіяльного залу нащонедільну 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, NY11757 
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/
http://www.holyfamilyucc.com/


Друга Сторінка Українська Католицька Церква Св. Родини  м. Лінденгурст, НЙ 11757 
 

Недільна Пожертва, 12 – го Березня, 2023р.Пожертва: 6,575дол. 
 

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: $190,Тетрапод: $10, Церква: $25,Ріжне: $100, Квіти: $385, 
Пожертва на іпотеку - $975.00, Недільна пожертва – $1,265.00,Разом - $2,950.00. 
 

Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім Вам щиро подякувати за Ваш 
дар любові для нашого храму, який Ви проявили минулої Неділі 12- го березня, 
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 улікарні, 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 місяціберезні 2023р. наші 
найщиріші вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!“На Многая і Благая 
літа!” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новини нашої парафії:1. Найщиріші вітання Емілі Сугоровській, 
дочці Данила Сугоровського та Маріяни Валько, в отриманні 
Таїнства Хрещення, Миропомазання та Євхаристії в неділю, 12 - го 
березня, 2023 р. Б. 
2. Дорогі парафіяни: Якщо ви бажаєте замовити Св. Літургію у 
ваших особистих потребах, будь ласка,зробіть це заздалегідь, по 
можливості три тижні наперед, щоб пізніше не було 
непорозуміння. Всім  нам знані наших рідних ювілеї, дні народження 
або за покійних, винятком є нагла потреба.Увага під час Великого 
Посту Св. Літургія Св. Івана Золотоустого Літургічно  правиться 
тільки по суботах та неділях.  
3. Дорогі Парафіяни:Багато з вас не маєте часу приходити на 
Біблійні читання по Понеділках. Наступні  розважання Св. Письма  
відбудуться сьогодні в неділю 19 – го березня, 2023р. після Св. 
Літургії українською мовою. 
4. Висловлюємо нашу щиру подяку: 
а.п. Андрійові Фостаковському, п. Мартину Сміт, панство Володимир 
та Маріана Лучка, п. Надії Руссо, тап. Володимирові Семенюк, які 
посприяли і допомогли у потребах різних робіт потрібних дляжиття 
нашої парафіальної спільноти минулого тижня. 
б.всім парохіянам, які в четвер та суботу минулого тижня брали 
участь у поставлені назад після ремонту всіх лавок,стільців і всього  
необхідного ,щоб приготовити церкву для наших Літургічних відправ. 
Дорогі віряни на другу суботу будемо завиршувати все ставити 
намісто напевно вже ремонт буде завиршиний. Дійсно Шановні 
віряни ви зробили неможливе - можливим  і так гарно все поставили 
насвоє місце в храмі, ви зробили надзвичайний жест і надали велику 
підтримку та допомогу у потребі нашого храму. 
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів тажертводавців, 
тавинагородитьсторицею. 
5. Заплановані події при нашій парафії: 
А.Дорогі парафіяни, хочемо запросити вас взяти участь у наших  
других парафіяльних зборах 2023  року, що відбудуться у четвер, 
23березня, 2023 р о 7:15 год. вечора. Ми розглядатимемо важливі 
парафіяльні справи. Будьте ласкаві, прийдіть, якщо матимете нагоду 
Б. Під час Великого посту обходиться добровільна пожертва для 
бідних. При вході до храму знаходиться скринька, будь ласка у 
ваших можливостях складіть пожертву для допомоги бідним в 
Україні. Сам Владика Павло скировує ці пожертви потребуючим в 
Україні. Дорогі Парафіяни, щобзапросити священика для сповіді та 
для  Місії, нам потрібні кошти, щоб пожертвувати для тієї установи 
до якої він належить, а також під час посту проводиться збірка для 
Бідних в Україні та Миска Рижу. І тому  26- го березня 2023 р.Б. 
відбудеться добровільна друга збірка пожертв після всіх Св. Літургій. 
А також в місяці березні проводяться наступні збірки: Церква в 
потребі, Квіти для Пасхального гробу, збірка на підтримку храмів на 
святій землі, збірка для отця місіонера. У ваших річних конвертах  

знаходяться ці добровільні внески. Заздалегідь, щиро вдячні. 
В. Прибиранняцеркви:Наступнадобровільназбіркавідбудеться  
сьогодні в неділю 19 – го березня, 2023р. після обидвох Св. Літургій. 
Г. Планується виготовлення вареників та пильменів на 29 – те  
березня при умові, якщо буде замовлено 100 дозин і більше. 
Д.Наступна Св. Літургія за померлих служитиметься в суботу 6-го   
Травня, 2023р. о 5-й год. вечора. 
Е. Дорогі Парафіяни: Пасхальна пожертва на квіти: Просимо всіх 
парафіян  про пожертву на Пасхальні квіти для нашого  Храму. Ви 
можете складати ваші пожертви від сьогодні до квітної Неділі тобто       
(9 квітня ц. р. Григоріанський календар та 16 квітня Юліанський 
календар). В залежності від ваших пожертв ми будемо купляти квіти, 
щоб  прикрасити Божий гріб у Велику П`ятницю та на Пасху 
Господню. 
6. Програма «допомога потребуючим» при нашій парафії: 
A. Управа нашого храму закликає  всіх нас приєднатися 
додатково з пожертвами допомогти всім «потребуючим» при 
нашій парафії закликають всіх нас приєднатися і зібрати необхідні 
кошти до Паски.Якщо у вас є можливість пожертвувати кошти, тоді  
буде нагода придбати свіжі продукти не пізніше 4 – го квітня. 
Заздалегідь дякуємо. 
B. Сестринство Св. Вервиці звертається до Вас дорогі парохіяни, 
якщо ви маєте можливість принести матеріяльні кошти та солодощі, 
для приготуваня подарунків, щоб відіслати їх до сиротинця в Україні. 
Оскільки, наші кошти є обмежені, ми звертаємось до  вас допомогти 
дітям-сиротам утакий важкий час для України. 
7. п. Роман Васьків організовує навчальний курс   
«Розмальовування Писанки» в Неділю 26-го березня 2023р. 
починаючи з 2:00 год. по обіді. Цей курс надасть вам  можливість 
мати особисто прикрашену писанку у ваших кошиках. Більша 
інформація прилучина до нашого вісника. 
 

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 свободкожного, не розпалюючи непремиренності.Царю Небесний!... 
 

Дорогі парафіяни, наша  парафіяльна проща до Святої Землі триватиме 
від 14 до 25  травня 2023 року. Вільними залишилося лише 
9місць.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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Увага! Увага! Преподобний Єфрим Сирін та його покаянна молитва 
«Господи і Владико життя мого! 
Дух млявості, недбайливості, владолюбствай пустослів'я віджени від мені. 
Духа ціломудрія, смиренномудрія, терпеливості і любові даруй мені, рабу 
Твоєму. Так, Господи, Царю!  Дай мені бачити гріхи  мої і не осуджувати брата 
мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь».  
Увага! Увага! Євр. 4, 14 – 5, 6. «Приступім, отже, з довір’ям до престолу благодаті, щоб 
отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч» 
Часто в різноманітних обставинах та ситуаціях ми бачимо свою людську обмеженість, чуємо 
свою слабкість, свою безпомічність щось зробити, на щось вплинути. Навіть на свої вади і гріхи 
нам не завжди легко впливати. Часто працюємо над собою днями, місяцями, а то й роками і не 
можемо дати ради самі собі, і це правда. Якщо ми могли б самі собі дати раду, то не потрібен 
був би прихід Ісуса Христа, Його смерть і воскресення. Важливо повсякчас собі усвідомлювати, 
що Господня благодать нам конечно потрібна для спасення. Ми самі по собі не можемо дати 
собі ради і завжди маємо шукати й уповати на Бога, шукати Його помочі, шукати Його сприяння. 
Тож коли в нас закінчуються спроможності, сили, можливості, якщо не можемо знаходити цього 
всього в собі, завжди просімо про Божу благодать. І так як Господь допомагав, підтримував і 
укріпляв усіх, хто звертавсь до Нього, і нам так само допоможе, підтримає, укріпить і 
спасе. - Преосв. Венедикт, єпископ. 
 

Розпорядок Богослужень під час Великого Посту: 
- Неділя 26 – го березня, о 12 год. – Рибний обід. 
- 31  – го по 2 – ге квітня, Владика Павло буде проводити Місійні науки  
для всіх присутніх. Додаткова інформація  у наступному віснику. 


