
 Українська Католицька Церква Святого Володимира Великого 

St. Vladimir the Great Ukrainian Catholic Church 

709 Front Street,     Telephone (516) 481-7717  

Hempstead, NY 11550   e-mail: stvladimir@verizon.net   Fax (516) 481-7717 

Divine Liturgies: 

Sunday 9:00 а.m. in Ukrainian & 11:00 a.m. in English,   Weekdays: 9 a.m., or on the request  

  Confessions: before Liturgies, оr by appointment  Baptisms & Weddings: by appointments  

   Diocesan web page: www.stamforddio.org          in case of emergency call any time       

    St. Basil College web page: www.stbasilcollege.com    Rev. Wasyl Hrynkiw, Administrator  

St.Vladimir Parish Center – (516) 485-0775 – Парафіяльний Центр - www.stvladimirparishcenter.com 

Служби Божі в Неділю:   9:00 год. Рано - по-українськи;   11:00 год. - по-англійськи. 

Будний день: о 9-й год. Рано або по замовленню 

Сповідь – перед відправою або по замовленню, Хpещення і Шлюб – по замовленню 

  О. Василь Гриньків – адміністратор    

11
th

 Sunday after Pentecost – 11-тa Неділя після Зіслання Святого Духа  

Tone 2 - Gospel: Matthew 77(18:23-35) Epistle: 1 Corinthians 141(9:2-12)  

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

Divine Liturgies for the Week of August 08 - 15, 2010:  

Sun.  Aug. 08: 9:00 a.m + Dmytro Trojanowsky – M/M Adam & Maria SSzczerba 

            11:00 a.m. Divine Liturgy for parishioners - Божественна Літургія за парафіян 

Mon. Aug. 09: 9:00 a.m. Health & God’s blessing for Stephan Nagy – by M/M A. & F. LoGrippo 

Tue.  Aug. 10: 9:00 a.m. Health & God’s blessing for Stephan Nagy – by M/M A. & F. LoGrippo 

Wed. Aug. 11: 9:00 a.m. Health & God’s blessing for Anthony LoGrippo – by his son Anthony 

Thu. Aug.  12: 9:00 a.m. Private Intention  

Fri.  Aug.  13:  9:00 a.m. Health & God’s blessing for Stephan Nagy – by M/M A. & F. LoGrippo  

Sat.  Aug. 14: 9:00 a.m. Health & God’s blessing for Anthony LoGrippo – by his son Anthony 

Sun. Aug. 15: 9:00 a.m. Divine Liturgy for parishioners - Божественна Літургія за парафіян  

           11:00 a.m. Private Intention 

YOUR PRAYERS are requested for the happy repose of the souls of the deceased members of our 

Parish Family and for those who are sick and homebound: Julia Zacharia, Wolodymyr Szpaczynsky, 

Jean Kluba, Stephania Horyn, Joan Orinkawitz, Fenna Babiak, Catherine Supko, Antonina 

Monastyrska, Stephanіе Kobyluch, Dmytro Hrynkiw, Petrus Cannon, for all our parishioners, and 

for all those for whom the Liturgies will be offered this week.  Please call the Church office if you 

are hospitalized or homebound, or know of any of our parishioners who are in need of a priest. By 

the government law, the hospitals may no longer call the church to inform us when someone from 

our parish is hospitalized. 

 Просимо вашиx молитов за упокiй помершиx душ усix нашиx парафiян, за всix xвориx у 

нашiй парафiї, за тиx xто не може прийти до церкви у недiлю: Юлію Захарію, Володимира 

Шпачинського, Стефанію Горинь, Джоан Оринкевич, Фенну Баб`як, Джін Клуба, Катерину 

Супко, Стефанію Кобилич, Антоніну Монастирську, Дмитра Гриньків, Петруся Каннон і за 

всix нашиx парафiян, i за тиx, за кого Служби Божi будуть вiдправлятись цього тижня. 

 Якщо ви заxворiли, потрапили у лiкарню, чи не можете вийти з дому, або знаєте кого-

небудь з нашиx парафiян, що потрбують священика, будь-ласка потелефонуйте до 

парафiяльної канцелярiї. По державному закону персонали лiкарень не мають права 

повiдомляти пароxiв про попадання їxнix парафiян до лiкарень. 

******************************************************************************** 
Donations: 08/01/10: Weekly $962, Candles $32, Energy $150, Initial offering $200, Picnic Raffle $100, 

Picnic Donations: (Quality Home Improvement Inc. Mr. Yuriy Koziy - $150), Bishop’s Fund (M/M Erik & 

Irena Galati) $60, Total: $1,654. 

Щира подяка всім за ваші пожертви і нехай Бог сторицею винагородить вас за вашу щедрість! 

Thank you all for your generosity and May God the Lord rewards you hundredfold! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENKO FUNERAL HOMES  
NEW YORK’S ONLY UKRAINIAN OWNED FUNERAL HOMES 

  BROOKLYN      LONG ISLAND  

 SENKO FUNERAL HOME    HEMPSTEAD FUNERAL HOME  

    213-215 Bedford Ave., Brooklyn, NY 11211     89 Peninsula Blvd., Hempstead, NY 11550-4990  

Phone: 1 (718) 388-4416 – jsenko@attglobal.net  Phone: 1 (516) 481-7460 – Fax: 1 (516) 481-7967 

For YOUR CONVENIENCE and at NO EXTRA CHARGE – OUR SERVICES can be held at a Funeral Home Near YOU  

Shipping to Ukraine and All Eastern Europe. 

Self Reliance New York Federal Credit Union 

САМОПОМІЧ – НЬЮ ЙОРК Федеральна Кредитова Кооператива  

A full service financial institution serving the Ukrainian-American community since 1951!    
* Low mortgage rates   For your convenience a full service branch at:  Hours of operation: 

* Multi-family dwelling   motgages St. Vladimir Parish Center 226, Uniondale Ave.    Thursday  9:00 a.m. – 1:00 p.m.   

* Personal *Secured & Signature Tel: 516 565-2393  Fax: 516 565-2097  Friday  12:00 p.m. – 7:00 p.m. 

* New & used cars * VISA Classic,  (Acc. Access by phone) 1-888-788-7688 Saturday 9:00 a.m. – 2:00 p.m.  

  Gold & Platinum credit cards For more information visit: www.selfrelianceny.org 

SUPPORT OUR SPONSORS! 

ПІДТРИМУЙТЕ НАШИХ СПОНСОРІВ! 

You may insert your business advertisement in 

our bulletin during the whole year, if you will 

donate $180 for the Church or $100 - for half 

year. 

  

(888) 261-4598 – toll free “We speak your language” 

(212) 677-4422   - Андрій В. Шуль, Адвокат  

Andrij V.R. Szul, Esq. Attorney-at-Law 

Serious Accidents, Personal Injury & DWI 
Аварії, Фізичне пошкодження від випадків і DWI 

  www.SzulAndAssociatesLaw.com 

 

mailto:stvladimir@verizon.net
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mailto:jsenko@attglobal.net
http://www.szulandassociateslaw.com/


Parish & Community Events 08-08-10 
 August 08: а meeting of the Ukrainian National Association Branch 327 will be held 10:30 

AM, at our Church hall in the basement.  

 August 08: St. John the Baptist UCC invites everyone to to attend their Annual Chicken 

Barbecue at parish grounds Franklin St. & Roanoke Ave., Riverhead, NY from 1:00 till 8:00 PM. 

Food service from 3:00 till 5:00 PM. Great Food, Music, Dancing, Arts & Crafts, Raffles & More... 

Tickets advance sale: $15 – adults, $10 - Children (under 12). Purchase at gate - $18. For tickets & 

more info, please call (631) 727-2766, e-mail: info@sjbucc.org or web: www.sjbucc.org. 

 August 09: Stewardship & Pastoral Committee meeting in Parish Center at 7:30 PM. 

 August 13-15: Annual 56
th

 Dormition Pilgrimage in St. Mary’s Villa, Sloatsburg, NY. The 

schedule of events is handed on the board of announcements in the Church vestibule. If there will be 

enough people who wish to travel to Sloatsburg, we will organize a bus. Please, order your seat at 

the bus in advance, by paying $25 & entering your name in the list by July 25, about which Mrs. 

Maria Yakubowsky will take care. Her tel.# is (516) 485-2849. You also may drop your payment in 

the envelope with your name and note “Trip to Sloatsburg” into collection basket, or send it to the 

Parish office by mail. All are cordially invited.  

 August 22: the branch UCCA on Long Island invites everyone to celebrate 19
th

 Anniversary 

of  Ukraine Independence at 12:30 PM in our Saint Vladimir Parish Center, 226 Uniondale 

Ave.,Uniondale, NY 11553. The ticket price for adult - $15, children & youth under 21 y/o FREE. 

All are welcome. 

 August 27-29: Ukrainian Catholic Retreat for Men, Women & Couples presented by Most 

Reverend Paul P. Chomnycky, OSBM will be  held at Notre Dame Retreat House – Overlooking 

Canandaigua Lake, NY. The topic of retreat “Sermon on the Mounth”, a Heart-to-Heart Talk with 

Jesus. For more info. Contact St. Josaphat’s Rectory – 585-467-6457, Mike Anuszkiewicz 585-704-

3138, or manuszkiewicz@msn.com. Reservation forms are available at the entrance into the 

Church. 

 August 29: Annual Family Picnic to celebrate Ukrainian Independence will be held on the 

ground of Holy Family UCC at 225 North 4
th

 St., Lindenhurst, NY from 1:00 to 7:00 PM. Cash bar, 

good Ukrainian food, entertainments and raffle available. Ticket prices including food & beverages: 

$20 – adults, $10 – youth (12-16), children unfer 11 y/o – FREEE. For tickets or more info. call the 

Church Rectory (631) 225-1168. All are welcome.  

 September 11: Arts & Crafts fair sponsored by Holy Family Ukrainian Catholic Church, 225 

north 4
th

 St., Lindenhurst NY will be held at the Church ground from 10:00 AM till 5:00 PM. Ethnic 

American food, refreshments, crafts demonstrations, children’s activities e. t. c. Vendors Wanted. 

For application & information call (631) 457-9992, or e-mail katiaseggs@yahoo.com. 
 September 12: 43

nd
 Ukrainian Day Festival to be held on the grounds of St. Basil’s Ukrainian Catholic 

Seminary, 195 Glenbrook Rd. Stamford CT. Pontifical Divine Liturgy – 11 AM, celebrated by the Most Rev. 

Paul Chomnycky, OSBM. After Liturgy enjoy Ukrainian food, music, and concert, visit the arts & crafts 

exhibits & sales, and the Diocesan Museum as well as the Diocesan Cultural Center. General Admission will 

be $5 per person (12 & over) with purchase of advance sale tickets or $10 per person at the gate. To order 

advance sale tickets please call Mrs. Helen Rudy, 145 Oak St., E. Hartford, CT, 06108 no later then 

September 5
t
. Contact tel. (203) 269-5909. 

 September 19: Annual Ukrainian Heritage Day Church Festival will be held in Holy Cross 

Ukrainian Catholic Church, 31
st
 Ave. & 30

th
 Street, Astoria, NY from 12:00 to 6:00 PM. All are 

welcome. Admission is free. Delicious Ukrainian food, music, dances, prizes and games available. 

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

 NEW PARISHIONERS: we, as one Parish Family, welcome all new parishioners to our 

Parish, Saint Vladimir the Great Ukrainian Catholic Church! We encourage those who are not 

registered yet in the list of our Parish family, please, stop by the rectory or introduce yourselves to 

the priest in the Church after Liturgy for registration. We look forward to meet you. Remember your 

Church contributions are tax deductible if you are registered in the parish and give your 

contributions in the envelopes with your name or your registration number. 

 YOUR WILL: a will is one of the most important documents you will ever sign. Think for a 

moment about the work your possessions would do for your rewards even in eternity if you will 

make your will for the support of your Church.    

 An open letter to all Picnic Volunteers: Please accept my very deep thanks to everyone who 

worked so hard to make our Annual Picnic so successful.  Many guests, including our Bishop Paul, 

and especially the non-Ukrainians, remarked that they thoroughly enjoyed themselves and were very 

impressed with the food and the friendship they experienced.  

 To the Kitchen workers and all the pyrohy and halubtsi helpers, to the set-up crew and the clean-

up crew, to the shoppers, to the music makers, to the raffle sellers, to the bakers of the delicious 

sweet goods, and to each volunteer no matter what you did, your hard work and dedication to your 

parish is so deeply appreciated that my humble thanks to you seems completely inadequate. 

 In thanksgiving, all that I can do is pray that God will grant you His blessings of good health, 

happiness and success in all that you do.  May He grant you many years! 

Sincerely yours in Christ, Father Wasyl. 

 ANNUAL PICNIC: Income – $9,079, Expenses - $2,622, Clear Profit - $6,457. 

 RAFFLE WINNERS: $500.00 Mrs. Connie Provenza (who donated an afghan for one of the 

basket prizes) split with Mr. Luca Giglio, 250.00 Thomas & Nadia Morris, 100.00 Mrs. Alma 

Lafragola, 50.00 Mr. John Grippo.  

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

Парафіяльні і Громадські оголошення 08-08-10 
 08 серпня: Збори 327-го Відділу Українського Народного Союзу відбудуться о 10:30 

год. Ранку у нашій Парафіяльній залі під Церквою.  

 08 серпня: Українська Католицька Церква Св. Івана Хрестителя запрошує всіх на 

свій річний пікнік „Печені Кури” з 1-ї до 8-ї год. Пополудні на території Парафії, Franklin St. 

mailto:info@sjbucc.org
http://www.sjbucc.org/
mailto:manuszkiewicz@msn.com
mailto:katiaseggs@yahoo.com


& Roanoke Ave., Riverhead, NY. Їжа буде видаватись з 3-ї до 5-ї год. Пополудні. Смачні 

наїдки, Музика, Танці, Вигравки і більше... Ціни квитків попереднього продажу 15 дол. – 

дорослі, 10 дол. – діти (до 12 років). Ціна при дверях – 18 дол. За квитками і іншою інфо. 

звертатись по тел: (631) 727-2766, і-меіл: info@sjbucc.org, або веб: www.sjbucc.org. 

 09 серпня: Засідання Пасторального і Господарчого Комітетів в Парафіяльному 

Центрі о 7:30 год. Вечора. 

 13-15 серпня: 56-ти Річний Відпуст у Монастирі Сестер Служебниць, у Слотсбурґу, НЙ. 

Розклад відправ вивішений на дошці об’яв у Церковному притворі. Буде організований 

автобус для бажаючих поїхати, якщо буде достатньо людей. Бажаючих просимо 

пожертвувати 25 дол. і записатись до списку у пані Марії Якубовської до 25 липня. Її 

телефон № - (516) 485-2849. Ваші пожертви ви можете також вкинути в кошик для Церковної 

колекти у конверті з вашим іменем і записом „Відпуст у Слоцбургу”, або послати до 

Церковної канцелярії по почті. Для почитання також буде вистаавлена копія Турінської 

Плащаниці. Всі сердечно запрошені. 

 22 серпня: Відділ УККА на Лонґ Айленд запрошує всіх на святкування 19 річниці 

Незалежності України о 12-30 г. в приміщенні нашого парафіяльного центру Св. 

Володимира, за адресою 226 Uniondale Ave.,Uniondale, NY 11553. Ціна квитка $15, діти і 

молодь до 21 р. безкоштовно. Всі ласскаво запрошені. 

 29 серпня: Річний Парафіяльний Пікнік з святкуванням 19-ї річниці Незалежності 

України відбудеться на посілості УКЦ Пресвятої Родини, 225 North 4
th
 St., Lindenhurst, NY з 

1-ї до 7-ї год. Вечора. Смачні українські страви, платний бар, музика, лотерея, ігри та забави 

будуть в наявності. Ціни квитків включаючи їду і безалкогольні напитки: 20 дол. - для 

дорослих. 10 дол. – для молоді (12 – 16 р.р.), діти до 11 р. – БЕЗПЛАТНО. 

За квитками і інформаціями звертаатись до Парафіяльної Канцееляярії по тел.: (631) 225-

1168. Всі ласкаво запрошені.  
 11 вересня: Ярмарка Ручних Виробів і Мистецтва відбудеться на посілості УКЦ Прессватої 

Родини, 225 north 4
th

 St., Lindenhurst NY з 10 год. Ранку до 5 год. по полудні. Там ви зможете 

почастуватись етнічними американськими стравами, різними перекусками, побачити або 

купити з виставки виробів мистецтва і для дітей будуть організовані різні ігри. Є потреба в 

рентниках. За аплікаціями і інформацією подзвоніть по тел. (631) 457-9992 або пошліть і-

меіл на адресу katiaseggs@yahoo.com. 
 12 вересня: 42-й Фестиваль Українського Дня відбудеться на посілості Української 

Католицької Семінарії Святого Василія Великого, 195 Glenbrook Rd. Stamford CT. Архиєрейську 

Службу Божу відслужить Преосвященний Владика Павло Хомницький ЧСВВ, о 11 год. ранку. Після 

Літургії насолоджуйтесь українськими стравами, музикою і концертом. Відвідайте виставки і продаж 

мистецьких виробів, Єпархіальний Український Музей і Культурний Центер. Ціна за вступ 10 дол. за 

особу при брамі (12 р. і старші), або 5 дол. за особу, якщо купите квиток наперед. Щоб замовити 

квитки наперед, будь ласка подзвоніть до пані Галини Рудий, по тел. (203) 269-5909 до 5 вересня. 

 19 вересня: Святкування Дня Української Культури відбудеться при Парафії Чесного 

Хреста, 31
st
 Ave. & 30

th
 Street, Astoria, NY від 12-ї до 6-ї год. по полудні. Всі ласкаво 

запрошені. Вхід вільний. На святкуванні вас чекають смачні українські страви, музика, танці, 

призи і ігри. 

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

 НОВІ ПАРАФІЯНИ: ми, як одна Парафіяльна Родина, вітаємо всіх нових парафіян у 

нашій Парафії, Українській Католицькій Церкві Святого Володимира Великого! Заохочуємо 

тих хто ще не записався до нашої Парафіяльної громади, зареєструватись у парафіяльній 

канцелярії, або підійти до священника в Церкві після Божественної Літургії, щоб 

заєструватись. Ми з приємністю чекаємо зустрічі з вами.  Пам’ятайте, що вашi пожертви на 

церкву завжди зменшують вашi податки, якщо ви даєте свої пожертви в конвертаx з вашим 

iм’ям, або з регiстрацiйним номером у парафiї.  

 ВАШЕ ЗАВІЩАННЯ: завіщання – це найважливіший документ, який Ви будь-коли 

підпишете. Воно може стати виявом вашої особистої оцінки. Задумайтесь на хвилину про ту 

нагороду, яку може дарувати вам ваше майно навіть у вічності, якщо ви зробите завіщання на 

підтримку своєї Церкви.  

 Відкритий Лист до Парафіян: всі ті, що допомагали в будь який спосіб у підготовці і 

проведенню нашого річного Парафіяльного Пікніку, прийміть мою щиру і глибоку подяку за 

вашу усердну працю. Багато гостів, включно з нашим Владикою Павлом і особливо не 

українського походження завважували, що вони цілком були задоволені і дуже вражені 

поживою, товариством і музикою, присутніми на пікніку. 

 Робітникам на кухні, тим що робили пироги і голубці, тим що приготовляли залю і 

чистили, тим що робили закупи, нашим дорогим музикантам, які так гарно забавляли нас, 

продавцям квитків на вигравку і при в`їзді на територію при воротах, тим що напекли такі 

смачні солодощі і кожному, хто прилучився до підготовки і проведення пікніку, ваша 

відданість і посвята для своєї Парафії і Церкви так високо оцінюється, що моя покірна 

подяка видається аж ніяк недостатньою. 

 За вдячність вам те, що я можу зробити найбільше, то молитися за вас до всемогутнього 

Бога, щоб Він благословив вас щастям, здоров`ям і успіхом у всіх ваших добрих ділах і 

наміреннях. Нехай Господь Бог благословить вас всіх на Многая і Благая Літа!  

 Щиросердечно, ваш у Христі, о. Василь. 

 РІЧНИЙ ПІКНІК: Дохід – $9,079, Розтрати – $2,622, Чистий Прихід – $6,457.  

****************************************************************************** 
Eternal Light in the Sanctuary will be burn this week for the eternal repose of the souls of the 

servants of God + John & Mary Bishko – offered by family. 

Вічне Світло в Святилищі цього тижня буде горіти за вічний упокій душ померших слуг 

Божих + Івана і Марії Бішко – офірує родина. 

******************************************************************************  
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У полум`ї з Божественним Вогнем 

  

  Лаврентій – один з сімох дияконів Риму, народився за традицією в Гуєсці, Іспанія. Він 

був замордований у Римі підчас переслідування християн за часів імператора Валер`яна. 

Згідно з кількома ранніми християнськими письменниками, між ними Св. Амбросій і 

Прудентій, він був дияконом Папи Сикста ІІ і був пригнічений горем, коли Сикст був 

засуджений на смерть у 258 році. Обрадуваний, коли Сикст предсказав, що він унаслідує 

його через три дні, Лаврентій продав багато Церковного майна і роздав гроші бідним.  

 

 Коли римський префект почув про його вчинок, він наказав привести Лаврентія до нього 

і вимагав всі церковні скарби для Імператора. Лаврентій сказав, що він потребує три дні, щоб 

зібрати їх і тоді представив сліпих, кривих, бідних, сиріт і інших нещасних до префекта і 

сказав йому, що вони є церковні скарби. Розлючений префект приготовив розпечену до 

червоного сковороду і прив`язав Лаврентія до неї. Лаврентій переніс агонію у неймовірному 

спокою і посеред його мук наказував палачеві перевнути його на другий бік, бо він вже був 

достатньо засмажений на одному боці.  

 

 Згідно з Прудентієм, смерть і приклад Лаврентія багатьох привели до навернення і це 

стало знаком кінця поганства в місті. Нема сумніву, що його смерть вдохновила велику 

набожність в Римі, яка швидко розсіялася по цілій Церкві. 


