
 Українська Католицька Церква Святого Володимира Великого 
St. Vladimir the Great Ukrainian Catholic Church 

 709 Front Street, Hempstead, NY 11550                  Telephone (516) 481-7717 
   e-mail: stvladimir@optonline.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, Funerals: by appointments 
 Diocesan web page: www.stamforddio.org  in case of emergency call any time         
St. Basil College web page: www.stbasilseminary.com       Fr. Wasyl Hrynkiw - Administrator 

St.Vladimir Parish Center –(516) 485-0775 – Парафіяльний Центр www.stvladimirparishcenter.com  
Ukrainian Community of LI – www.uali.info – Українська Громада Лонґ Айленду 

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, Шлюб, Похорон – по замовленню 
О. Василь Гриньків – Aдміністратор 

25th Sunday after Pentecost – 25-тa Неділя після Зіслання Святого Духа 
Tone 8 - Gospel: Luke 76(14:16-24) Epistle: Ephesians 224(4:1-6)  

Divine Liturgies for the Week of December 01 - 08, 2019  
Sun. Dec. 01: 09:00 a.m. + Bohdan Mychajlyszyn & Andriy Pakosz –  
   - by Mrs. Jolanta (Kasia) Mychajlyszyn  & her sons Andrew & Daniel 
  11:00 a.m. Divine Liturgy for the Parishioners -Божественна Літургія за Парафіян  
Mon. Dec. 02: 09:00 a.m. + Walter Szpaczynsky – by Church Choir member  
Tue.  Dec. 03: 09:00 a.m. + Walter Szpaczynsky – by Mss. Elaine A. Diaczun 
Wed. Dec. 04: 09:00 a.m. Health & God’s blessing for Iryna Repeta - by her husband Vitaliy  
Thu. Dec. 05: 09:00 a.m. + Stefania Harasymovych – by Church Choir member 
Fri.  Dec. 06: 09:00 a.m. Health & God’s blessing for LoGrippo & Nocerafamilies, Nicole,  
      Clay, Rosa, Christopher, Jimmy, Mike, John Curry, Kristen Tighe and her family - 
        - Our Holy Father Nicholas the Wonderworker, Archbishop of  Myra in Lycia 
Sat.  Dec. 07: 10:00 a.m. + Anthony & Adrianne LoGrippo, & Frank Scardigno 
Sun. Dec. 08: 09:00 a.m. + Bohdan Mychajlyszyn – by Kijko family  
  11:00 a.m. Divine Liturgy for the Parishioners -Божественна Літургія за Парафіян  
 Your prayers and offerings of DIVINE LITURGIES are requested for the happy 
repose of the souls of the deceased members of our Parish Family, also for these who are sick 
and homebound: Mark Mycio, Ola Sawitsky, Anna Dawydko, Anna Maliniak, Wasyl Horyn, 
Kateryna Drabyk, Jaroslav Kopyscianski, Eric & Irena Galati, Dmytro & Sofia Hrynkiw, 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 і пожертв Божественних Літургій у наміренні за 
упокiй помершиx душ усix нашиx парафiян, за всix xвориx у нашiй парафiї i за тиx xто 
не може прийти до церкви у недiлю: Марка Мицьо, Олю Савицьку, Анну Давидко, 
Анну Малиняк, Василя Горинь, Катерину Драбик, Ярослава Кописцянського, Еріка І 
Ірену Ґалатій, Дмитра і Софію Гриньків, 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: 11/24/19: Weekly $443, Candles $57, Holydays $26, Thanksgiving $5, Energy $11; 
Total: $546.  
 Thank you all for your offerings and works for the Church, may God the Lord rewards you 
hundredfold for your generosity!  
 Щирo дякуємо всім за ваші пожертви і працю для Церкви, нехай Господь Бог 
сторицею винагородить вас за вашу щедрість!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Multi-family dwelling   mortgages 

For your convenience a full service branch at: St. Vladimir Parish Center 226, Uniondale Ave. 
Hours of operation: 

Thursday  9:00 a.m. – 2:00 p.m.  Friday 12:00 p.m. – 7:00 p.m. Saturday 9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Personal  Secured & Signature Tel: 516 565-2393       Fax: 516 565-2097 

New & used cars  VISA Classic, (Acc. Access by phone) 1-888-735-3735 
Gold & Platinum credit cards For more information visit: www.selfrelianceny.org 

mailto:stvladimir@verizon.net
http://www.stamforddio.org/
http://www.stbasilseminary.com/
http://www.stvladimirparishcenter.com/
http://www.uali.info/
mailto:jsenko@attglobal.net


Parish & Community Events 12-01-19  
 December 07: Self Reliance New York Federal Credit Union is celebrating the 20th 
anniversary of the opening of its branch at our Parish Center. Parishioners are invited to stop in to 
say hello and have a cup of coffee or light refreshment on Saturday, December 7th between 9am 
and 2pm. The credit union appreciates everyone’s patronage. All visitors will receive a small gift.  
 December 15: St. Nicholas Celebration - The Ukrainian School is inviting children and adults 
to St. Nicholas celebration. The event will take place at the St. Vladimir Parish Center at 12:30 pm. In 
the program - concert, greetings and gifts from St. Nicholas, hot lunch and lottery. Admission - $20, 
children – free.   The Rosary Altar Coffee Shop is re-opened now after each Sunday Divine Liturgy.  
 BINGO: we are in desperate need of help on Thursday’s during the day at bingo. Please come to 
help your Church, work with nice people and enjoy free breakfast and lunch! Bring your friends too. 
Thank you in advance. Hope to see you Thursday! 
 IMPORTANT TO REMEMBER FOR EVERYBODY that before and after the Divine Liturgy 
it is requested to keep silence in the Church. The Church is the house of God, so do not interrupt 
those faithful who try to concentrate on the prayer before and after the Liturgy.  
 Our Senior Citizens Catholic Club with President Ed Orinkawitz welcomes all seniors. 
Members meet every Monday morning at 10:00AM. The venue consists of vital and pertinent 
information, guest speakers, Bingo and fascinating conversations. Come join the fun.  
 Dear parishioners, you may see the broadcasting of Ukrainian Catholic Church on the 
internet TV, webpage: zhyve.tv or on www.youtube.com. 
 Dear parishioners, Representative of the Village of Hempstead Mr. Fred Sanders notified us that 
we can park in the Village of Hempstead parking lot next to the Fire House across from the Church as 
long as there are no activities going on at the Fire House. 
 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.       A Prayer for Peace in Ukraine 
 Heavenly Father, Your Son taught us “Blessed are the Peacemakers for they shall be called 
Children of God.” At this hour, we fervently pray that Your Holy Spirit may inspire men and women 
in Ukraine to become Peacemakers.  
 May they seek reconciliation and dialogue and end the violent confrontation and killing. May 
they restore tranquility to their nation and human rights, democratic principles and religious liberty to 
their troubled land!  
 God, our Father, we beseech you to comfort the suffering, heal the wounded and accept the souls 
of the departed into Your Heavenly Kingdom.  
 And may the Most Holy Mother of God, extend Her Blessed Mantle of Protection over Ukraine. 
And may each of us always live our lives as instruments of Your Peace. Amen.  

Парафіяльні і Громадські оголошення 01-12-19 
6,7 грудня і 8 грудня, після Служби Божої: робимо вареники! Просимо усіх прийняти 

активну участь! Щиро дякуємо наперед!!! Управа 42- го відділу ООЧСУ. 
7 грудня: Кредитівка Самопоміч Нью Йорк передає найщиріші вітання усім клієнтам 

нашої філії у Юніондейл з нагоди 20-річного ювілею! Сердечно запрошуємо усіх загостити до 
нас у суботу 7-гогрудня, з 9-ої год. ранку до 2-ої год. пополудні на легку перекуску, а також 
отримайте невеличкий подарунок.  

15 грудня: Свято св. Миколая: Українська школа запрошує дітей і дорослих на свято св. 
Миколая, яке відбудеться в Парафіяльному центрі св. Володимира о 12:30 пополудні. В 
програмі - коцерт, привітання і подарунки від св. Миколая, гарячий обід і лотерея. Вхід - $20, 
діти – безкоштовно.   Вівтарно-Вервицеве Товариство після Недільних Служб 
Божих запрошує парафіян і гостей на каву з молоком і булками в залі під Церквою.  
 ЗУАДК в порозумінні з Посольством України переводить допомогову збірку на різні 
потреби, особливо на оборонну здатність українського війська. Тож з цією метою у 
Федеральній Кредитовій Кооперативі Самопоміч у Ню Йорку відкриті нові рахунки: 1) – для 
потерпілих людей у наслідок сучасних подій; 2) – для підтримки Українського Війська; 3) – 
для підтримки Національної Гвардії. Додаткові інформації можете одержати у кредитівцi.  
 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 реєстрацiйним 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.   Молитва за порятунок України 
 Господи Ісусе Христе, Боже наш! Прийми від нас, недостойних слуг Твоїх, щиру молитву 
і, пробачивши нам гріхи наші, згадай всіх ворогів наших, які ненавидять і кривдять нас, та з 
великої милості і справедливости Твоєї врозуми і наверни їх. Невірних та безбожників до 
християнства та благочестя прихили, а християн навчи ухилятися від зла і творити добрі 
вчинки. Нас же всіх і Церкву Твою святу всесильною Твоєю рукою від всіляких злих обставин 
милостиво звільни.  
 Страждаючу землю Українську від лютих ворогів видимих і невидимих оберігай і воскреси 
християнську Київську Русь, а від вірних слуг Твоїх, які в терпіннях і смутку день і ніч 
звертаються до Тебе, багатостраждальні звернення почуй, милостивий Боже наш, та виведи з 
терпіння життя їхнє. Подай нам мир і тишу, любов і утвердження у вірі та швидке примирення 
людей Твоїх, яких Ти чесною Своєю Кров`ю відкупив. А тим, хто відступився від Тебе, та не 
шукає Тебе, - прояви Себе, щоб ніхто з них не загинув, але розумом до істини прийшов та 
врятувався. Щоб ми всі разом з однаковими думками та в безперестанній любові прославляли 
Пресвяте Ім`я Твоє, бо Ти є терпеливий і не злобний Господи, на віки вічні. Амінь.  

http://www.ugcc.org.ua/
http://www.youtube.com/


For your information! Schedule of Coming Events.  
Sunday Dec. 15 – Christmas Confession before, during and after Divine Liturgy 
Sundays, Dec. 8 & 15 - Sale of Wheat, Poppy seed, Babka in Church Basement  
Sunday, Dec. 15 - Visit of St. Nicholas in Parish Center starting at 1:00 РМ   
Tuesday, Dec. 24 – (Day of Abstinence from Meat) Great Compline with Litia  
     At 10:00 PM, followed by Christmas Divine Liturgy with Holy Anointing 
Wednesday, Dec. 25 – Christmas Divine Liturgy at 10:00 AM (one Liturgy) 

       Tuesday, Dec. 31 – New Year’s Eve Dinner and Dance (see below)         
 

The Saint Vladimir Ukrainian Catholic Church 
invites you to attend our 

NEW YEAR’S EVE DINNER & DANCE 
                         At the Parish Center, 226 Uniondale Avenue, 

                          Uniondale, NY 11553     (516)485-0775 
   (Parking lot on Newport Road) 

   

                        TUESDAY- DEC. 31ST, 2019 
                    9:00 PM TO 3:00 AM 

 

   Enjoy delicious food, good company, 
       Music and dancing by RODYNA, 
&    & Honored Artist of Ukraine Iryna Lonchyna 
                        open (free) bar    

  

           DOORS OPEN AT 8:30 PM, DINNER 10:00 PM 
MIDNIGHT CHAMPAGNE TOAST, 

COFFEE, TEA & SWEETS AT 1:00 AM 
 

   ADVANCE SALES:               For tickets and information: 
     $90.00  21 and over ($100.00 at the door)   Fr. Wasyl 516/481-7717 
     $40.00  15 to 20 years ($50.00 at the door)   Lesia 516/799-8685 
     $10.00  8 to 14 years            or  516/302-3344 
     UNDER 8 FREE          Hallya 631/813-5292     
              Elaine (English) 516/799-0157 

(We have a convenient big parking lot for your cars) 

     Для вашого відомa! Розклад подій. 
 15 грудня – Передріздвяна сповідь: перед, пiд час і після Божественної Літургії.  
 08 i 15 грудня – Продаж пшениці і маку під Церквою після Літургій 
 15 грудня – Вітання Святого Миколая у Парафіяльному Центрі о 1-й год. дня 

   24 грудня – (Пісний день) Велике Повечер`я о 10 год. вечора,  
        -  Різдвяна Свята Літургія з мированням о 11:30 год. ночі. 

 25 грудня – Різдво Христове, Свята Літургія о 10 год. ранку 
   31 грудня – Новорічна забава (дивись нижче)        
 

Українська Католицька Церква Святого Володимира 
Сердечно запрошуємо всіх на  

Новорічну Забаву 
У  Вівторок – 31-го грудня, 2019р від 9:00 до 3:00 

у Парафіяльному Центрі, 
226 Uniondale Avenue,  Uniondale, NY 11553 

      

Новорічна Вечеря, Музика і Танці 
Грає ансамбль «РОДИНА» з участю Заслуженої Артистки України 

ІРИНИ ЛОНЧИНИ 
  Насолоджуйтесь смачними стравами, 

Відкритим (безкоштовним) баром, 
 приємним товариством 

      

Вхід з 8:30 год., Вечеря о 10:00 год. 
Тост з шампанським о півночі.  

Кава, чай і торт о 1:00 год. Ранку 
 

Попередній продаж квитків: 
   Дорослі (21 р.+) - 90 дол. (100 дол. при дверях) 

 Молодь (15 р. – 20 р.) - 40 дол. (50 дол. при дверях) 
 Діти (8 р. – 14 р.) -   10 дол.    
 Діти до 8  р. - БЕЗКОШТОВНО 
 

            За квитками і дальнійшою інформацією просимо звертатись по тел. 
О. Василь  (516) 481-7717, Галя (631) 813-5292, 

Леся (516) 799-8685 або (516) 302-3344 
(велика площа на паркування) 



Легендарний Святий Миколай 
 Відсутність „твердих фактів” історії не обов`язково є перешкодою для популярності 
святих, як показує набожність до Св. Миколая. Обидві Східна і Західна Церкви почитають 
його і це підтверджено, що після Богородиці, він є святим найбільше зображуваний 
християнськими іконографами. І ще, історично ми ми можемо точно визначити тільки той 
факт, що Миколай у четвертому столітті був Єпископ Мира, міста в Лікії, провінції Малої Азії. 
 Однак, як з багатьма святими, ми можемо побачити зв`язок, який Миколай мав з Богом 
через захоплення, яке християни мали по відношенню до нього – захоплення виражене у 
мальовничих розповідях, які переказувались і переказуються століттями.  
 Можливо найкраще знана розповідь про Миколая відноситься до його щедрості  до бідного 
чоловіка,  який не міг забезпечити придане для своїх трьох дочок в час видання заміж. Щоб не 
бачити їх насилуваними до проституції, Миколай три рази таємно вкидав мішок золота через 
вікно бідного чоловіка, щоб забезпечити дочок приданим на видання заміж. Через століття ця 
розповідь розвилася у традицію дарування подарків на свято Миколая. У англо мовних 
країнах, Св. Миколай через перекручування язиків став Санта Клаус – далі поширюючи 
приклад щедрості зображений цим святим єпископом.  
 Критичне око сучасної історії спонукає нас глибше подивитись на легенди оточуючі Св. 
Миколая. Але можливо ми можемо зкористати з науки навчаючої про його легендарну 
доброчинність, подивитись глибше на наш підхід до матеріальних речей у Різдвяний час і 
шукати шляхи, щоб розширити нашу благодійність до тих, що насправді в потребі.  


