
 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 – 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 

****************************************************************************
Resurrection of our Lord Jesus Christ – Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа  

Easter Sunday Service - Gospel: John 1(1:1-17) Epistle: Acts 1(1:1-8)  
Divine Liturgies for the Week of April 17 - 24, 2022 

Sun Apr. 17:  07:00 a.m. Resurrection Matins & Divine Liturgy for our Parishioners - Мировання     
 10:30 a.m. Thanksgiving for the Graces poured out upon Marco, Lucas, Sebastian & Julian Posillico - 
Mon Apr. 18: 10:00 a.m. Bright Monday – Private intention   - Blessing of Artos - Anointing 
Tue. Apr. 19: 10:00 a.m. Bright Tuesday – Private intention  
Wed Apr. 20: 09:00 a.m. Bright Wednesday – Private Intention 
Thu. Apr. 21: 09:00 a.m. Bright Thursday -Health & God’s Blessing for LoGrippo & Nocera  
  families, Nicole, Rosa, Christopher, Jimmy, Mike, Kristen Tighe and her family 
Fri.  Apr. 22: 09:00 a.m. Bright Friday - Private intention  
Sat.  Apr. 23: 09:00 a.m. Bright Saturday + Jaroslav Kopyscianski & family - his wife Maria 
   05:00 p.m. Blessing of the Easter Baskets & Confession (Julian Calendar) 
Sun. Apr. 24: 07:00 a.m. + Kateryna Mycio – by M/M Peter & Jola Barniak 
       10:30 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 those who are sick and 
homebound: Marko Mycio, Ola Sawitsky, Anna Dawydko, Wasyl Horyn, Sofia Hrynkiw, 
Wasyl Drabyk, Maria Brodylo, for all our parishioners and for those for whom 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, 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: 04/10/22: Weekly $26, Candles $102, Palm Sunday $1,240, Holy Land $5, 
Flowers $75, Initial $5, Rice Bowl $6, Energy $61, Humanitarian Aid for Ukraine $571; 
Total: $2,080.  
****************************************************************************
 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 04-17-22  
 May 01: Easter dinner “Sviachene” in our Parish Center, at 12:30 PM. The entrance price is $20 
for adult, $10 for youth 10-17 y/o, FREE for children participating in concert and under 10 y/o. We 
humbly ask your donations of bakery and items for raffle.  
 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.     

Easter Greeting 
 Dear parishioners; the Feast of the Resurrection of our Lord is a day of great joy and 
happiness for Christians. It reminds us of the triumph of our Savior and assures us of the 
triumph of our Faith and our Church which He has given to us.  
 Easter is a most glorious time in the year, a time of happiness, rejoicing and triumph. God 
so loved the world that He gave His only begotten Son and the Son so loved us that He gave 
Himself for our salvation. Without sacrifice there is no love, without the Cross there is no 
Crown of Victory. A lot of our brothers and sisters in Ukraine have sacrificed their lives this 
Lenten and Easter season, but the Victory and Resurrection will come to Ukraine also. 
 During the days of Holy Week our Church in her prayers and Liturgies shows us the life, 
death and resurrection of her Divine Spouse, Jesus Christ. We encourage you to actively 
participate in the prayers of this Holy Enlighten Week by His holy Resurrection and during the 
year of God, so that our Ukrainian land be free from the death and invasion of brutality.  
 May our Risen Savior bless you with the peace and confidence of our holy faith which 
allows us to share in such magnificent mysteries!    Sincerely, yours in Christ, 
Christ is risen!  he is truly risen!    Fr. Wasyl Hrynkiw.  

Парафіяльні і Громадські оголошення 17-04-22 
 01 травня: Великодний обід „Свячене” відбудеться у нашому Парафіяльному Центрі о 
12:30 год. по полудні. Ціна за вхід 20 дол. - дорослі, молодь віком 10-17 р. – 10 дол., діти, що 
приймають участь у концерті і до 10 р. БЕЗПЛАТНО. Просимо ваших пожертв печива і  речей 
на вигравку.  
 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. 
 Дорогі парафіяни, ви можете дивитись події і передачі на телебаченні УГКЦ на веб 
сторінці: zhyve.tv або на www.youtube.com живе.тб.  
 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.    

Великодне Поздоровлення 
 Дорогі Парафіяни, Свято Воскресіння нашого Господа – це день великої радості і 
щастя. Це нагадує нам торжество нашого Господа і запевняє нас у правоті нашої віри і 
нашої Церкви, яку Він дав нам.  
 Воскресний час – це найславнійший час року, час щастя, радості і торжества. Бог так 
полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, а Син так полюбив нас, що дав себе 
самого за наше спасіння. Без самопожертви немає любові, без хреста немає переможної 
корони. Багато наших братів і сестер в Україні в цей час Великого Посту і Воскресіння 
також пожертвували свої життя за свою землю і віру. Тому перемога і Воскресіння 
прийде і на нашу Українську землю з Воскреслим Христом.  
 Протягом днів Святого Тижня наша Церква у своїх молитвах і Богослуженнях 
показує нам життя, смерть і воскресіння Її Божественного Нареченого, Ісуса Христа.  
 Ми заохочуємо вас активно приймати участь у відправах цього Святого і 
просвітленого Його воскресінням Тижня і цілого Божого року, щоб Українська земля 
була звільнена від смерті і брутального нашестя ворога.  
 Нехай наш воскреслий Спаситель благословить вас з миром і впевненістю у нашій 
святій вірі і перемозі, яка дає нам можливість приймати участь у таких величних тайнах!  
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!         Щиросердечно ваш у Христі Ісусі 
          о. Василь Гриньків 
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Його Воскресіння Коротко Повторено в Нашому Хрещенні 
 
 Христос зійшов до аду, щоб звільнити його полонених. В одну мить Він знищив усі записи 
про наш давній борг за законом, щоб привести нас на небо, де немає смерті, а є лише вічне 
життя і праведність. Через хрещення, яке ви, новопросвітлені, щойно прийняли, ви тепер берете 
участь у цих благословеннях. Ваше посвячення в життя благодаті є запорукою вашого 
воскресіння. Ваше хрещення - це предвіщення життя небесного. Своїм зануренням ви 
наслідували поховання Господа, але коли вийшли з води, то усвідомлювали лише реальність 
воскресіння. Благодать Духа діє в купелі таїнственним способом, і зовнішній вигляд не повинен 
затьмарювати її дивовижність. Хоча вода служить інструментом, та саме благодать дарує 
відродження.  
 Ці чудові таємниці символізуються для вас, новопросвітлених, навіть у одязі, який ви 
носите. Подивіться, як ви вдягнені в зовнішні ознаки цих благословень. Яскравий блиск ваших 
риз означає нетлінність. ... У ваших руках ви тримаєте знаки вашої перемоги над дияволом. 
Христос показує вам, що ви воскресли із мертвих. Він це робить тепер у символічний спосіб, але 
незабаром Він відкриє повну реальність, якщо ми збережемо одежу віри незаплямованою і не 
дозволимо гріху погасити світильник благодаті. Якщо ми збережемо вінець Духа, Господь 
покличе з неба голосом надзвичайної величі, але повним ніжності. Прийдіть, благословенні 
Отця Мого, прийміть царство, приготоване вам від початку світу. Йому належить сила і слава 
завжди крізь нескінченні віки. Амінь.        З Воскресної Проповіді Св. Василія Селеуського 


