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Щире вам спасибі 
Thank you very much 

З 19 по 22 вересня, в рамках свого візиту до Австралії, нашу парафію відвідав Блаженніший Патріарх 

Святослав. Користуючись нагодою, від імені духовенства та Парафіяльної Ради хочемо подякувати всім 

вам за ваш внесок до підготовки та проведення цього візиту. Особлива подяка Парафіяльній Раді, 

Українській Братській школі, хлопцям які прислуговували, дівчатам які тримали хоругви, хорові, всім 

хто будь-який спосіб долучився до підготовки цього візиту, а також всім вам, парафіянам нашої парафії, 

за ваші пожертви, молитви та присутність. 

From 19 till 22 September, His Beatitude Sviatoslav visited our Parish. In behalf of the clergy and Parish 

Council we would like to say our “thank you” everyone for your contribution to the preparation and holding of 

this visit. Special gratitude to Parish Council, Ukrainian Parish School, altar servers, girls who held banners, 

choir and all of you, parishioners of our Parish, for your donations, prayers and presence. 
 

Пам’ятні Брелок та Значок 
Memorial Key-rings and Badges  

У кафе Трембіта можна купити брелок та значок на пам’ять про візит Патріарха Святослава до Автралії. 

Всіх зацікавлених просимо відвідати крамницю кожної неділї після Божественної Літургії. 
 

Листи для вас 
Letters for you 

 

В залі Патріарха Йосифа знаходяться листи для 

Вас. Будь-ласка зайдіть після Літургії до залу на 

обід та заберіть свій лист. Це допоможе 

зекономити нашій Парафії на поштових 

витратах. Конверти розміщені в алфавітному 

порядку. 

In the Parish Hall of Patriarch Joseph the letter are 

available. Please come after Liturgy for a lunch and 

pick up your letter. It will save money of our Parish 

for postage. Envelopes are in alphabetical order. 

 

Збірка для Католицьких місіи  
Catholic Mission Collection 

При виході з церви, на столиках є конверти для 

ваших пожертв на «Католицьку місію». 

Пригадуєм, що «Католицька місія» співпрацю є 

нашої Церквою в Україні. Тож ваші пожертви 

будуть використані на потреби нашої Церкви. 

Будь-ласка, якщо бажаєте, візміть конверт, 

зробіть пожертву та поверніть конверт до 

парафії, не відправляєте його самі. (ваші 

пожертви не підлягають оподаткуванню, будь-

ласка зазначте віконце, якщо вам потрібно 

квитанцію). 

At the entrance of the church, at tables you could 

find the envelopes for Catholic Mission. We would 

like to remind you that Catholic Mission is 

cooperation with our Church in Ukraine. So, all you 

donation will go to the need of our Church. Please, 

if you would like, take an envelope, make your 

donation and return the envelope to the Parish, do 

not send it by yourself. (All your donations are tax 

deductible. Please tick a box if you need a receipt) 
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Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

 

Порядок Богослужіння 

 

12.10.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія 

15.10.2014 - Середа – 12 pm – Молебень 

19.10.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія  

 

Просимо наступних людей приготувати зал в 

Noble Park для Святої Літургії: 

 

05.10.14 - П–і О.Сапун, род.М.Х.Лищишин 

12.10.14 - род. Стефин 

19.10.14 - род. Бабійчук  

Чергова: О. Сапун - тел. 9546 1121 0409 531 052 

 

Зал потрібно приготовляти в неділю о год. 9 

ранку або, за домовленням з черговим, у суботу 

після год. 3.00 п.п. Якщо не зможете 

приготовити в назначений день, то просимо 

заздалегідь помінятися з кимсь іншим і про це 

повідомити чергового.  

 

Просимо не пропускати своєї черги, бо це 

несправедливо накладає тягар на чергову особу, 

яка лишається сама, а на одного це затяжко. 

 

 

Order of services 

 

12.10.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

15.10.2014 - Wednesday – 12 pm - Moleben  

19.10.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy  

 

We kindly ask the following people to prepare the 

hall in Noble Park for Divine Liturgy. 

 

05.10.14 – O. Sapun, family Lescheshen 

12.10.14 - family Stefin 

19.10.14 – family Babiychuk  

On turn: O. Sapun – tel. 9546 1121 0409 531 052 

 

Hall must be prepared on Sunday at 9.00am, with 

the person who is on “turn”, on Saturday after 

3.00pm. If you’re unavailable to prepare the hall on 

the indicated day, please contact us on the above 

indicated tel. numbers. 

 

We kindly ask you not to avoid your turns, because 

it is not fair respect to the appointed person that 

remains alone. For one person alone it would be too 

much to do. 

 

Fr Robert Stickland Tel.: 0438 884 968

 

 

Украї нська Школа ім. Лесі Украї нки в Нобл Парку 
Ukrainian School in Noble Park 

Українська школа ім. Лесі Українки в Нобл Парку, ласкаво запрошує всіх на 60-ліття школи. 

Святкування відбудуться у Неділю, 14-го грудня 2014 у Народному Домі – Українській Школі (26 

Chandler Rd, Noble Park) 

У програмі: 11:30 – виставка з історії, смачний обід; 13:30 – ювілейний концерт, чай та кава з солодким. 

Квиток на концерт та чай/каву/солодку - $20 для дорослих, $10 – студенти, діти – безкоштовно. Квитки 

можна замовити до 7-го грудня 2014 в Наді Захарчук за телефонувавши 8707 2903 або 0432 606 534, або 

в Світлани Нагорної – 0421 649 111, або на веб-сайті – www.auvnoblepark.com 
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Щоденне читання Святого Письма  
Daily Reading of the Holy Scripture 

Святе Письмо приводить нас до Бога і відкриває 

дорогу до Богопізнання 

Св. Йоан Золотоустий 

Приділивши декілька хвилин на день, за рік 

часу, ми прочитаємо весь Новий Завіт. 

Насамперед заохочуємо читати Святе Письмо 

разом всією сім’єю. Знайдіть у вашому 

щоденному графіку трохи часу щоб спільно або 

приватно почитати Святе Письмо. 

 Структура: 

1. запаліть свічку 

2. сядьте та побудьте в тиші 2-3 хвилини 

3. відтак прочитайте молитву: 

Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче 

Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і 

відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої 

євангельські проповідування. Вклади в нас і 

страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне 

життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо 

Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, 

і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм 

Отцем, і пресвятим і благим і животворящим 

Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь. 

4. тоді уривок з Нового Завіту (згідно 

плану) 

5. застановіться на декілька хвилин про те, 

що ви щойно прочитали. 

Бажаємо всім нам відкрити своє серце та вуха на 

Боже Слово промовлене до кожного з нас. 

о. Андрій Микитюк 

Голова Катехитичної Комісії 

Єпархії для українців католиків в Австралії, 

Новій Зеландії та Океанії. 

 

13/10/2014 Йоана 8, 1-38 

14/10/2014 Йоана 8, 39-59 

15/10/2014 Йоана 9 

16/10/2014 Йоана 10, 1-30 

17/10/2014 Йоана 10, 31-42 

18/10/2014 Йоана 11, 1-37 

19/10/2014 Йоана 11, 38-57 

 

Iтерпретацiя Святого Письма 
Classes on Biblical Exegesis 

Lessons on Bible reading are held on Tuesday evening, in the Presbytery of the Cathedral of Ss Peter and Paul 

in North Melbourne, by Rev. Fr Dr Brian Kelty Ph.D., and Mary Kelty MA. Everybody is welcome to take part 

in it. 

 

Школа Іконопису  
Classes on Icon painting 

Icon painting sessions regularly held on Monday evenings from 7.00-9.00pm, in the Josef Slypyy Hall near the 

Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne will be suspended till Christmas. For more details contact 

Mr Boris Graljuk, tel. num.: 0419 246 241 

 

  



 

 

ДУШПАСТИРСКІ ВІСТІ         NO 42/14  

PARISH BULLETIN          12-10-2014 

 

SS. PETER AND PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 

35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051    Tel: (03) 9320 2566    Fax: (03) 9320 2544   E-mail: 

melbourneparish@catholicukes.org.au                           Fr. Andriy Mykytyuk – parish priest 0402004117 

ак 

Розпорядок Богослужень 
Order of services 

Дата 

Date 
Святих 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуженн

я 
Service 

Година 
Time 

12.10.2014 

Неділя 

Sunday 

18-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 1) 

Преподобного Киріяка, самітника 
 

18
th

 Sunday after Pentecost (Tone 1) 

Venerable father Cyriacus the the Anchorite 

2 Cor. 9, 6-11 

Luke 5, 1-11 

Божественна 

Літургія 

(Divine 

Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 

13.10.2014 

Понеділок 

Monday 

Священомученика Григорія, єпископа 

Великої Вірменії 
 

Holy hieromartyr Gregory, bishop of Great 

Armenia 

Phil. 1, 1-7 

Luke 4, 37-44 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

14.10.2014 

Вівторок 

Tuesday 

Покров Пресвятої Богородиці; апостола 

Ананії, одного з сімдесяти; і преподобного 

Романа Солодкопівця 
 

Protection of the Mother of God; holy apostle 

Ananias, one of the seventy disciples; our 

venerable father Roman the Hymnographer 

Heb. 9, 1-7 

Luke 10, 38-

42; 11, 27-28 

Бож. Літургія 

ENGLISH 

LANGUAGE 

10.00 am 

 

 

6 pm 

15.10.2014 

Середа 

Wednesday 

Священомученика Кипріяна; мучениці 

Юстини; і святого Андрія, Христа ради 

юродивого 
 

Holy hieromatyr Cyprian; holy martyr Justina; 

and St. Andrew, fool for Christ 

Phil. 1, 12-20 

Luke 5, 33-39 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

16.10.2014 

Четвер 

Thursday 

Священомученика Діонісія Ареопагіта 
 

Hieromartyr Dionysius the Aeropagite 

Phil. 1, 20-27 

Luke 6, 12-19 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

17.10.2014 

П’ятниця 

Friday 

Мученика Калістрата і вояків його; і 

преподобного Ніла, Священомученика 

Єротея, єпископа Атенського; 

преподобномученика Франціска з Асижу 
 

Holy hieromartyr Hierotheus, bishop of 

Athens: venerable father Francis of Asissi 

Phil. 1, 27-2, 4 

Luke 6, 17-26 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

18.10.2014 

Субота 

Saturday 

Мучениці Харитини 
 

Holy martyr Charitina 

1 Cor. 15, 58-

16, 3 

Luke 5, 17-26 

Божественна 

Літургія 

 

9.30 am 

19.10.2014 

Неділя 

Sunday 

19-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 2) 

Святого і славного апостола Томи 
 

19
th

 Sunday after Pentecost (Tone 2) 

Holy and glorious apostle Thomas 

2 Cor. 11, 31-

12, 9 

Luke 6, 31-36 

Божественна 

Літургія 

(Divine 

Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 

 

Please pay attention, that next Sunday, October 19, during the Liturgy at 11:30 will be conducting the 

Holy Mysteries of Christian Initiation (Baptism, Chrismation, Holy Eucharist) 
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї * і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, * воскрес Ти, 

тридневний Спасе, * даруючи світові життя. * Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * 

Слава воскресенню Твоєму, Христе, * слава царству Твоєму, * слава промислові Твоєму, * єдиний 

Чоловіколюбець. 

+Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 

Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ із собою воскресив, * і людське єство як Бога 

оспівує Тебе, * і смерть щезла. * Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується, 

взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * – з голосом воплочувався Владика 

всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила 

Створителя твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава тому, що пройшов із Тебе, * слава тому, 

що висвободив нас різдвом твоїм. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32, 22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32, 1). 

Апостол: 

До Коринтян друге послання святого апостола Павла читання (2 Кор. 9, 6-11). 

Браття, Але я кажу: Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає 

кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний 

обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й 

зосталось на всяке добре діло, як написано: «Розсипав, дав убогим; праведність його перебуває вічно.» 

Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зростить 

плоди вашої справедливости, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає 

Богові подяку. 

Алилуя, глас 1 

Стих: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17, 48). 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до 

віку (Пс. 17,51). 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 5, 1-11). 

Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезаретського 

озера, побачив два човни, що стояли край озера; рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в 

один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна 

почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте 

ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже: “Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, 

але на твоє слово закину сіті.” Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали 

рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли й допомогли 

їм. Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це Симон Петро, припав 

до колін Ісуса й каже: “Іди від мене, Господи, бо я грішна людина.” Жах бо великий огорнув його й 

усіх, що були з ним, із-за риб, що їх піймали; також і Якова та Йоана, синів Заведея, які були 

спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.” І витягши 

човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148, 1). Алилуя, тричі.  
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Troparion (Tone 1): Though the stone was sealed by the Judeans* and soldiers guarded Your most pure body,* 

You arose, O Savior, on the third day,* and gave life to the world.* And so the heavenly powers cried out to 

You, O Giver of Life;* Glory to your resurrection, O Christ!* Glory to Your kingdom!* Glory to Your saving 

plan,* O only Lover of Mankind. 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 
Kontakion (Tone 1): You arose in glory from the tomb* and with Yourself You raised the world.* All 

humanity acclaims You as God,* and death has vanished.* Adam exults, O Master,* and Eve, redeemed now 

from bondage, cries out for joy.* “You are the One, O Christ, Who offer resurrection to all.” 

Now and for ever and ever. Amen. 
Theotokion (Tone 1): When Gabriel uttered to You, O Virgin, his ‘Rejoice!’* – at that sound, the Master of all 

became flesh in You, the Holy Ark.* As the just David said,* You have become wider than the heavens 

carrying Your Creator.* Glory to Him Who dwelt in You!* Glory to Him Who came forth from You!* Glory to 

Him Who freed us through birth from You! 

Prokimenon (Tone 1): Let Your mercy, O Lord,* be upon us,* as we have hoped in You. (Ps. 32, 22). 

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous. (Ps. 32, 1). 

Epistle: A reading from the Second epistle of St. Paul to the Corinthians (2 Cor. 9, 6-11) 

Brethren, the point is this: he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will 

also reap bountifully. Each one must do as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for 

God loves a cheerful giver. And God is able to provide you with every blessing in abundance, so that you may 

always have enough of everything and may provide in abundance for every good work. As it is written, "He 

scatters abroad, he gives to the poor; his righteousness endures for ever." He who supplies seed to the sower 

and bread for food will supply and multiply your resources and increase the harvest of your righteousness. You 

will be enriched in every way for great generosity, which through us will produce thanksgiving to God. 

Alleluia (Tone 1): 

Verse: God gives me vindication, and has subdued peoples under me. (Ps. 17, 48). 

Verse: Making great the salvation of the king, and showing mercy to His anointed, David, and to His posterity 

for ever. (Ps. 17,51). 

Gospel: A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Lk. 5, 1-11) 

While the people pressed upon him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he 

saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into 

one of the boats, which was Simons, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught 

the people from the boat. And when he had ceased speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let 

down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing! But at your 

word I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish; and as their 

nets were breaking, they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and 

filled both the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, 

saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, at 

the catch of fish which they had taken; and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners 

with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth you will be catching men." And when they 

had brought their boats to land, they left everything and followed him. 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1).  Alleluia! (3x) 
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Школа украї нського танцю „Легенда“ 
Lehenda Ukrianian Dance Company School of Dance Presents:  

Lehenda Ukrianian Dance Company School of Dance Presents: Chumaky - The Lost Road 

9th November 2014 | 3PM Ukrainian Hall Essendon 

Guest Artists - Rodyna Ensemble and Lehenda Ukrainian Dance Company 

Bookings: http://www.lehenda.com.au/performances/ 

Melania Moravski Dechnicz will be taking bookings on SUNDAY 19th OCTOBER for those who don't have 

access to the internet. 

 

Ваші пожертви 
Your donations 

На ремонт Катедри  Чищення Катедри Патріарший фонд 

Renovation of the Cathedral For Cleaning of the Cathedral Patriarchal fund 

K. Lysenko $50.00 V. & V. Zahorodni $50.00 fam. Holovka  $ 20.00  

K. Sainsbury $20.00       D. Rudyk  $ 20.00  

O. Koscuk $50.00 Катедритик-Ілюмінатик       

А. Галащук $200.00 Episcopal Fund   
  Я. Ярник $20.00 fam. Holovka $20.00   
  M. & 

Y. 

Loboda & 

Kostiv 
$50.00 D. Rudyk $20.00 

  
   

 

Таї нства Християнського Втаємничення 
Mysteries of Christian Initiation 

З великою приємністю вітаємо нових членів нашої парафії. Купер Христофор Ерік, Купер Луіза Надя, 

Сендецька Єва Тамара прийняли Святі Таїнства Християнського Втаємничення (Хрещення, 

Миропомазання та Пресвяту Євхаристію). Щире вітання для них, їхніх батьків, хресних та всіх рідних 

та друзів – нехай милостивий Господь благословить та кріпить їх, додає сили, мудрості, здоров’я на 

многая і благая літа. 

With a big pleasure we would like to greet new members of our Parish. Kuiper Christopher Eric, Kuiper Louisa 

Nadia and Sendecky Ave Tamara received the Mysteries of Christian Initiation (Baptism, Chrismation and 

Holy Eucharist). Sincerely congratulation to them, their parents, god-parents, family and friends – may the 

merciful Lord bless them, send them strength, wisdom, good health for many happy years. 

http://www.lehenda.com.au/performances/

