
 
 

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

709 Front St, Hempstead, NY 11550  |  stvladimir@optonline.net 
Tel (516) 481-7717  |  Fax (516) 481-7717 

Divine Liturgies: Sunday - 9:00 AM in Ukrainian & 11:00 AM in English 
Weekdays – 9:00 AM or on the request 

Confessions: before Liturgies оr by appointment Baptisms, Weddings, Funerals: by appointments 
Diocese of Stamford www.stamforddio.org in case of emergency call any time 
St Basil Seminary www.stbasilseminary.com Fr Wasyl Hrynkiw, Administrator 
St Vladimir Parish Center (516) 485-0775 www.stvladimirparishcenter.com Парафіяльний Центр 
Ukrainian Americans of Long Island UALI.info Українські Американці Лонґ Айленду 
Служби Божі: Неділя - о 9:00 ранку по-українськи та о 11:00 ранку по-англійськи 

Будні дні - о 9:00 ранку або по замовленню 
Сповідь: перед відправою або по замовленню Хpещення, Шлюб, Похорон: по замовленню 

О. Василь Гриньків, Aдміністратор 
Sunday of the Holy Forefathers – Неділя Святих Праотців 

Tone 4 - Gospel: Luke 76(14:16-24) Epistle: Colosssians 257(3:4-11)  
Divine Liturgies for the Week of December 19 - 26, 2021  

Sun Dec. 19:  09:00 a.m + Adam Szczerba – by Trojanowski family (from Poland)  
           11:00 a.m. Divine Liturgy for the Parishioners -Божественна Літургія за Парафiян  
Mon Dec. 20: 09:00 a.m. + Emilien & Katherine Diaczun – by their daughter Elaine  
Tue. Dec. 21: 09:00 a.m. + Michael, Anna, Michael Jr., Boris & Anna A. Berhowski (& Panakhyda)- 
Wed Dec. 22: 09:00 a.m. + Anna Pestrak – by Mrs. Lesia Koziy          by Mrs. Marion Starnes  
Thu. Dec. 23: 09:00 a.m. Health & God’s Blessing for LoGrippo & Nocera families, Nicole,  
              Rosa, Christopher, Jimmy, Mike, John Curry, Kristen Tighe and her family  
Fri. Dec. 24: 10:00 a.m. Vigil of Christmas–Навечiр’я Рiздва Христового Fast day –день посту          
    Vespers with the Liturgy of St. Basil the Great + Fred James Posillico –by his son Marco  
           10:00 p.m. Great Compline with Litia – Повечер’я Велике з Литією  
   Christmas:  11:00 p.m. Christmas Divine Liturgy – Різдвяна Свята Літургія – Anointing  
Sat. Dec. 25: 10:00 a.m. + Maria – by Mrs. Volodymyr & Mrs. Lubomyra Chaykivskyy  
Sun Dec. 26: 09:00 a.m. + Teodor & Paraska Barniak – by family  
          11:00 a.m. Divine Liturgy for the Parishioners -Божественна Літургія за Парафiян   
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, Wasyl Horyn, Sofia Hrynkiw, Wasyl Drabyk, John 
Zarudsky, Maria Brodylo for all our parishioners, and for all those for whom the Divine 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, 
Василя Горинь, Софію Гриньків, Василя Драбик, Джона Зарудського, Марію Бродило, 
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: 12/12/21: Weekly $945, Candles $53, Holydays $45, Kutia Sales $109, 
Christmas $20, Flowers $85, Snow removal $5, Senior Donation $100; Total: $1,362.  
***************************************************************************
 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 

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


Parish & Community Events 12-18-21 
 December 19: Annual St. Nicholas Program Sunday, at 12:30. Program begins with a luncheon 
followed by a program and a visit from St. Nicholas himself. Cost for entry is $25 per adult. All 
children are free. 
 Marriage Ban II: Our parishioners Thomas Matthew Grillo, son of Fred Grillo and Karen 
Chimenti and Luba Koziy, daughter of Yuriy Koziy and Lesia Pestrak, have intention to join in the 
Holy Sacrament of Matrimony on Friday, December 31, 2021. If you have any warning, which may 
impede this marriage, please call the Church chancery. 
 The St. Vladimir Seniors will be meeting on Thursdays at 10:30 AM at the Parish Center 
Pavilion. Enjoy a good cup of coffee, delicious homemade desserts and stimulating conversations. 
Sometimes we feature guest speakers. Catch up on the latest Ukrainian community news and 
activities.  We're never too old to learn!   
 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.  
 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.  
 Dear parishioners, you may see the broadcasting of Ukrainian Catholic Church on the 
internet TV, webpage: zhyve.tv or on www.youtube.com.  
 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.     
 NEW PARISHIONERS: we, as one Parish Family, welcome all new parishioners to our Parish, 
Saint Vladimir 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. 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.    CHRISTMAS GREETING  
 Dear Parishioners, Christmas means the exchange of gifts. Christmas is the gift of the Divine 
Infant to all mankind by our loving Heavenly Father. Christmas is the gift of God’s redeeming love, 
His hope, His peace.  
 As God gives Himself to us, so we should give ourselves to Him in a complete gift of self, our 
hearts swept clean of sin and afire with love. Only then shall we truly find Jesus this Christmas Day – 
and every day.  
 In your plans to celebrate Jesus’ birth, remember to include all those who have a special claim 
upon us, especially the sick in our parish, the poor, the aged and the lonely. When you enrich their 
Christmas, you enrich your own beyond measure.  
 Keep the Holy Sacraments at your hearts. Often come to confession; be a part of the Liturgy; 
receive your God in the Eucharist. Make your Christmas all that it should be…all that it can be. 

 May God grant you the gladness of Christmas which is Hope – the spirit of Christmas which is 
Peace – the heart of Christmas which is Love!     Christ is born! Glorify Him!    Fr. Wasyl Hrynkiw  

Парафіяльні і Громадські оголошення 18-12-21 
 19 грудня: Свято Св.Миколайя відбудеться у нашому Парафіяльному Центрі o 12:30 
пополудні.  Ціна за вхід для дорослих $25 - всі діти вез коштовно  
 Подружжя: Оповідь Друга: наші парафіяни Томас Матей Ґрілло, син Фреда Ґрілло і 
Карен Чіменті і Люба Козій, дочка Юрія Козій і Лесі Пестрак, мають намірення вступити у 
Святу Тайну Подружжя у п`ятницю, 31 грудня 2021 р. Якщо ви маєте якісь зауваги або 
застереження, які перешкоджають цьому акту Святої Тайни Подружжя, просимо зголосити до 
Парафіяльної канцекярії. 
 ВАЖЛИВО ПАМ`ЯТАТИ УСІМ, що перед Службою Божою і після неї слід зберігати 
тишину в Церкві. Церква – це дім Божий, а тому ми не повинні заважати молитися тим 
вірним, які моляться перед і після Служби Божої, і просимо виключати свої мобільні 
телефони перед тим, як зайдете до Церкви. 
 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.    
 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.  

РІЗДВЯНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
 Дорогі Парафіяни, Різдво значить обмін подарунками. Різдво – це дарунок Божого 
Дитяти всьому людству від нашого люблячого Отця Небесного. Різдво – це дар Божої 
відкуплюючої любові, Його надії, Його миру.  
 Так як Бог віддає Себе нам, так ми повинні віддати себе Йому в повній віддачі себе 
самих, наших сердець виметених начисто від гріхів і запалених любов`ю. Тільки тоді 
ми зможемо по правді знайти Ісуса в цьому Різдвяному Дні – і в кожному дні.  
 У своїх планах святкування Різдва Христового пам`ятайте про тих, які мають 
спеціальні вимоги до нас, особливо всі хворі у нашій Парафії, бідні, старші і самітні. 
Якщо ви збагатите їхнє Свято, ви збагатите своє власне безмірно.  
 Тримайте Святі Тайни у своїх серцях. Часто сповідайтеся; приймайте участь у 
Святих Літургіях, приймайте свого Бога у Євхаристії. Зробіть для себе Різдво таким, 
яким воно повинно бути...яким воно може бути. 
 Нехай Бог обдарує вас радістю Різдва, яка є Надією – духом Різдва, який є Миром – 
серцем Різдва, яке є Любов`ю!   

Христос Рождається! Славімо Його!    о.Василь Гриньків  

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


Ісус наша Радість і Мир 
 Коли наш Господь і Спаситель прийшов на землю і зробився присутній у тілі, ангели 
з`явились у хорах і сповістили добру новину пастухам: я приношу вам добру новину великої 
радості, яка повинна бути всім людям. Ми також зичимо цю пісню від цих святих ангелів і 
проголошуємо велику радість вам. 
 Сьогодні, дуже дорогі возлюблені, люди Христові возвишені, а вороги правди понижені. 
Сьогодні, дорогі возлюблені, Христос є в радості, а диявол – у смутку. Сьогодні, ангели 
піднесені, а демони збентежені. 
 Сьогодні, Христос, Цар миру прийшов зі Своїм миром і направив всі розлади, відігнав 
незгоду і скасував суперечки. Як блиск сонця освітлює небо, так Він освітлює Церкву блиском 
миру. Бо писання каже: «Сьогодні вам народився Спаситель світу». О яке бажане є саме ім`я 
миру! Якою непохитною основа миру є для християнської релігії і яка небесна прикраса для 
вівтаря Господнього! Що ми можемо вимовити гідного для миру? Мир – це ім`я самого 
Христа, як навіть апостол каже: «Бо Христос є наш мир». Це Він є той, хто з`єднав двох в одне. 
Двоє були в суперечці, не через протилежні переконання чи віру, але через диявольську 
зависть. Але, так як вулиці вичищають, коли цар приїжджає, і ціле місто прикрашено 
численними квітами і прапорами, щоб тримати дальше від ока все, що менше гідне виду Царя, 
так і тепер, коли Христос Цар миру приходить, нехай всякий сум буде видалений з нашого 
середовища. Коли правда світить, нехай брехня буде вигнана і незгода втікає, а згода нехай 
заблистить.                     Св. Петро Золотослов 


