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Зі Святими упокіи  / Eternal Memory 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у 

пятницю 24-го жовтня на 87 році земного життя 

упокоїлася у Господі св. п. Калина Кенез з роду 

Фриз, мати нашого всесвітлішого о. митрата 

Олександра Кенеза.  

Покійна народилася 27-го листопада 1927-го 

року в селі Пилипець, Закарпатської області в 

Україні. Була дуже активна у церковному і 

громадському житті нашої громади в Сіднеї 

впродовж довгих років. Останні роки мешкала в 

українському домі старших в Мельбурні.  

Похоронний покійної відбудеться у нашій 

катедрі у середу 29-го жовтня о годині 10 дня, 

похоронний Парастас буде правитися у вівторок 

28-го жовтня о годині 7 вечора, а продовження 

похорону та положення тлінних до гробу 

відбудеться у четвер 30-го жовтня у нашій 

церкві св. Андрія  в Сіднеї та на цвинтарі в 

Лідкомб. 

Складаємо о. митрату Олександру наші 

найщиріші співчуття та поручаємо покійну 

Калину Вашим святим молитвам. 

 

We share with you the sad tidings that on Friday 

24
th

 October, Kalyna Kenez mother to our Rt. Rev 

Mitrat Alexander Kenez, eneterd Eternal Life in her 

87 year.  

Kalyna was born on 27
th

 November 1927 in village 

Pylypec in Western Ukraine. She was very active in 

the Ukrainian parish and community in Sydney. 

Her funeral wil take place on Wednesday 29
th

 

October at 10am in our Cathedral, Funaral Parastas 

will be held on Tuesday 28
th

 October at 7 pm in our 

cathedral and burial will commence at 11 am on 

Thursday 30th October in St. Andrew  Church in 

Lidcombe, Sydney and shall continue at the 

cemetery at Rookwood. 

We express our sincere condolences to Rt. Rev. 

mitrat Alexander Kenez and ask everyone to pray 

that God Lord will place Kalyna’s soul where all 

the just repose. 

 

Союз Украї нок /Ukrainian Women’s Association 

Крайова Управа Союзу Українок закликає союзянок та всю українську спільноту на відзначення 65-

ліття Сююзу Українок Австралії, яке відбудеться в суботу 1 листопада 2014 в місті Ковра, НПВ. 

Святкова програма розпочнеться o год. 2.45пп в Europa Park, Cowra з продовженням святкової вечері та 

мист. програми о год.7-ій веч. в Cowra Bowling Club Restaurant (27 Vaux Street, Cowra NSW). 

Поїздка на святкування автобусом безкоштовна 

Про Вашу участь просимо повідомити: 

Г. Касіян 0423-799-699 або Н. Солочинська (03) 9363-7559 
 

 

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. 

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

Пластова Станиця Вікторії запрошує усіх на Свято Покрови, яке відбудеться 2.11.2014 на оселі 

«Сокіл». 

В програмі свята: 11.30 – Святі Літургії, які відправлять католицький та православний священики. 12.30 

– Апель. 12.45 – Обід. 1.30 – Заняття – Пташенята, Новацтво, Юнацтво. 4.00 – Молитва і закриття. 

 

Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

 

Порядок Богослужіння 

 

26.10.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія / Divine Liturgy 

29.10.2014 - Середа – 12 pm – Молебень / Moleben 

02.11.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія / Divine Liturgy 

 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 

 26.10.2014 – род. Щепні 

 02.11.2014 – род. Щепні 

 09.11.2014 – род. Селемба 

 16.11.2014 – род. Селемба 

 23.11.2014 – род. Бабяк, п. Романюк 

 30.11.2014 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк 

Чергова: п. О. Стефин - тел. 9795 2679 0422 737 404 

 

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. 

Fr Robert Stickland Tel.: 0438 884 968 

    9798 4968 

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 

Пропонуємо вам, програму читання Святого 

Письма на рік. 

Приділивши декілька хвилин на день, за рік 

часу, ми прочитаємо весь Новий Завіт. Кожного 

тижня у Парафіяльним вістях буде подано 

розклад читань на наступний тиждень. 

Насамперед заохочуємо читати Святе Письмо 

разом всією сім’єю. Знайдіть у вашому 

щоденному графіку трохи часу щоб спільно або 

приватно почитати Святе Письмо. 

Структура: 

 запаліть свічку 

 сядьте та побудьте в тиші 2-3 хвилини 

 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. 

 тоді уривок з Нового Завіту (згідно 

плану) 

 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. 

 

27/10/2014 Йоана 17 

28/10/2014 Йоана 18, 1-14 

29/10/2014 Йоана 18, 15-40 

30/10/2014 Йоана 19, 1-22 

31/10/2014 Йоана 19, 23-42 

1/11/2014 Йоана 20 

2/11/2014 Йоана 21

 

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 
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Розпорядок Богослужень 
Order of services 

Дата 

Date 
Святих 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 
Time 

26.10.2014 

Неділя 

Sunday 

20-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 3) 

Святих Отців 7-го Вселенського Собору 

Мучеників Карпа, Папіли і Агатоніка 
 

20
th

 Sunday after Pentecost (Tone 3) 

Holy Fathers of the 7
th

 Ecumenical Council 

Holy martyrs Carpus, Papiluss and 

Agathonicus 

Gal. 1, 11-19 

Heb. 13, 7-16 

Luke 7, 11-16 

John 17, 1-17 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 

27.10.2014 

Понеділок 

Monday 

Преподобної Параскеви Терновської; 

мучеників Назарія, Гервасія, Протасія й 

Келсія 
 

Venerable mother Paraskevia of Ternovo; holy 

martyrs Nazarius, Gervase, Protasius and 

Celsus 

Phil. 4, 10-23 

Luke 7, 36-50 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

28.10.2014 

Вівторок 

Tuesday 

Преподобного Євтимія Нового; і 

преподобномученика Лукіяна, пресвітера 

Великої Антіохії 
 

Venerable father Euthymius the Younger; 

venerable martyr Lucian, priest of great 

Antioch 

Col. 1, 1-2; 7-

15 

Luke 8, 1-3 

Бож. Літургія 

ENGLISH 

LANGUAGE 

9.00 am 

29.10.2014 

Середа 

Wednesday 

Мученика Лонгіна Сотника 
 

Holy martyr Longinus the Centurion 

Col. 1, 18-23 

Luke 8, 22-25 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

30.10.2014 

Четвер 

Thursday 

Пророка Осії; і преподобномученика Андрія 

Критського 
 

Holy prophet Hisea; venerable martyr Andrew 

of Crete 

Col. 1, 24-29 

Luke 9, 7-11 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

31.10.2014 

П’ятниця 

Friday 

Святого апостола і Євангелиста Луки 
 

Holy apostle and Evangelist Luke 

Col. 2, 1-7 

1 Cor. 4, 9-16 

Luke 9, 12-18 

John 20, 19-31 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

01.10.2014 

Субота 

Saturday 

Пророка Йоіла; мученика Уара; і 

преподобного Івана Рильського 
 

Holy prophet Joel; holy martyr Varus; and 

venerable John of Rila 

2 Cor. 3, 12-18 

Luke 6, 1-10 

Божественна 

Літургія 
9.30 am 

02.11.2014 

Неділя 

Sunday 

21-ша Неділя по П’ятдесятниці (глас 4) 

Великомученика Артемія 
 

21
st
 Sunday after Pentecost (Tone 4) 

Holy great martyr Artemius 

Gal. 2, 16-20 

Luke 8, 5-15 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Тропар, глас 3: Нехай веселиться небесні, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу рукою своєю 

Господь, * подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні аду ізбавив нас і подав світові 

велику милість. 

Тропар, Отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христе Боже наш, * світила на землі – отців наших оснував 

Ти * і ними до істинної віри всіх нас направив Ти. * Багатомилосердний, слава Тобі. 

Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, * і нас возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам 

ликує і радується Єва, * а разом пророки з патріархами неперестанно оспівують * божественну 

могутність влади Твоєї. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 
Кондак Отців, глас 6: Ти – із Отця несказанно возсіявший Син * – з жени родився подвійний єством. * 

Його видячи, не відрікаємося виду зображення, * але його, благочесно написавши, вірно почитаємо. * I 

ради того Церква, держачи істинну віру, * цілує ікону вочоловічення Христового. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь: 
Богородичний, глас 6: Заступнице християн непостидна, * молитвенице до Творця незамінна, * не 

погорди голосами молінь грішників, * але випереди як благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі: * 

Поспішись на молитву і скоро прийди на моління, * заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що 

почитають Тебе. 

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2) 

Прокімен, пісня Отців, глас 4: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене 

ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

Апостол: 

До Галатів послання святого апостола Павла читання (Гл. 1, 11-19; Єв. 13, 7-16). 

Браття, Звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою; бож я її не 

прийняв, ані навчився від людини, лише - через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку 

колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у 

юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та 

коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в 

мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не 

подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову 

повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 

п'ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. 

Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього 

життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора й сьогодні - той самий навіки. Не піддавайтеся різним 

та чужим наукам: воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої 

користи тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі 

служать. Бо котрих звірят кров архиєрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. 

Тому й Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього 

за табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаєм. Через нього 

принесім завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної 

допомоги не забувайте: такі бо жертви Богові приємні. 

Алилуя, глас 3 

Стих: На Тебе. Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2). 

Стих: Зберіть Йому преподобних Його, що заповідують завіт Його в жертвах (Пс. 49,5). 
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Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 7, 1-16; Йо. 17, 1-17). 
Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. Коли ж вони наблизились 

до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з нею 

досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І 

приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, 

встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони 

прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк устав між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.” 

Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого Сина, 

щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом: дарувати життя вічне 

тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і 

тобою посланого - Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до 

виконання. Тепер же прослав мене, Отче, у себе - славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав 

світ! Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і 

зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все, тобою дане мені - від тебе; слова бо, тобою мені 

дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене 

послав. Молю ж за них: не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони - твої. І все моє -

твоє, твоє ж - моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче 

Святий! Заради імени твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми! Бувши з ними 

у світі, я беріг їх у твоє ім'я; тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син 

загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощів моїх 

мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, - не від світу бо вони, так само, як і 

я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише - щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так 

само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині: слово твоє - істина. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148, 1). 

Другий причасний: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі. 

 

Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Troparion (Tone 3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice,* for the Lord has done a mighty deed with His 

arm.* He trampled death by death.* He became the first-born of the dead;* He saved us from the abyss of 

Hades and granted great mercy to the world. 

Troparion (Tone 8): Christ our God, You are glorified above all,* You established our fathers as beacons on 

earth* and through them guided all of us to the true faith.* Glory to You, most compassionate Lord. 

Kontakion (Tone 3): You rose from the tomb, O compassionate Lord,* and led us out from the gates of death.* 

Today Adam exults and Eve rejoices,* and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim* the 

divine might of your power. 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 
Kontakion (Tone 6): The Son who ineffably shone from the Father* was born two-fold of nature from a 

woman.* Beholding Him, we do not reject the image of His form;* but depicting it, we revere it faithfully.* 

Therefore the Church, holding the true faith,* kisses the icon of Christ’s becoming man. 

Now and for ever and ever. Amen. 
Theotokion (Tone 6): Undaunted patroness of Christians,* O steadfast intermediary with the Creator,* turn not 

away from the suppliant voices of sinners,* but in Your kindness come to help us who cry out to You in faith.* 

Be quick to intercede, make haste to plead,* for You are ever the patroness of those who honour You, O 

Mother of God. 

Prokimenon (Tone 3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing (Ps 46:7). 
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Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy (Ps 46:2). 

Prokimenon (Tone 4): Blessed are You, Lord God of our fathers,* and praised and glorified is Your Name for 

ever (Dn 3:26). 

Epistle: 

A reading from the epistle of St. Paul to the Galatians (Gal. 1, 11-19; Heb. 13, 7-16) 

Brethren, for I would have you know, that the gospel which was preached by me is not man's gospel. For I did 

not receive it from man, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. For you have heard 

of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it; and I 

advanced in Judaism beyond many of my own age among my people, so extremely zealous was I for the 

traditions of my fathers. But when he who had set me apart before I was born, and had called me through his 

grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles, I did not 

confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went 

away into Arabia; and again I returned to Damascus. Then after three years I went up to Jerusalem to visit 

Cephas, and remained with him fifteen days. But I saw none of the other apostles except James the Lord's 

brother. 

Remember your leaders, those who spoke to you the word of God; consider the outcome of their life, and 

imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and for ever. Do not be led away by diverse and 

strange teachings; for it is well that the heart be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited 

their adherents. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of 

those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest as a sacrifice for sin are burned 

outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. 

Therefore let us go forth to him outside the camp and bear the abuse he endured. For here we have no lasting 

city, but we seek the city which is to come. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to 

God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, 

for such sacrifices are pleasing to God. 
Alleluia (Tone 3) 

Verse: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever (Ps 30:2). 

Verse: Gather to Him His devout ones, who with sacrifice make covenant with Him (Ps 49:5). 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 7, 1-16; John 17, 1-17) 

After he had ended all his sayings in the hearing of the people he entered Caperna-um. Now a centurion had a 

slave who was dear to him, who was sick and at the point of death. When he heard of Jesus, he sent to him 

elders of the Jews, asking him to come and heal his slave. And when they came to Jesus, they besought him 

earnestly, saying, "He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation, and he built us our 

synagogue." And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends to him, 

saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof; therefore I 

did not presume to come to you. But say the word, and let my servant be healed. For I am a man set under 

authority, with soldiers under me: and I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come,' and he comes; and 

to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this he marveled at him, and turned and said to the 

multitude that followed him, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." And when those who had 

been sent returned to the house, they found the slave well. Soon afterward * he went to a city called Nain, and 

his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had 

died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city 

was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he 

came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the 

dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified 

God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!" 

When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come; 

glorify thy Son that the Son may glorify thee, since thou hast given him power over all flesh, to give eternal life 
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to all whom thou hast given him. And this is eternal life, that they know thee the only true God, and Jesus 

Christ whom thou hast sent. I glorified thee on earth, having accomplished the work which thou gavest me to 

do; and now, Father, glorify thou me in thy own presence with the glory which I had with thee before the world 

was made. "I have manifested thy name to the men whom thou gavest me out of the world; thine they were, and 

thou gavest them to me, and they have kept thy word Now they know that everything that thou hast given me is 

from thee; for I have given them the words which thou gavest me, and they have received them and know in 

truth that I came from thee; and they have believed that thou didst send me. I am praying for them; I am not 

praying for the world but for those whom thou hast given me, for they are thine; all mine are thine, and thine 

are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am 

coming to thee. Holy Father, keep them in thy name, which thou hast given me, that they may be one, even as 

we are one. While I was with them, I kept them in thy name, which thou hast given me; I have guarded them, 

and none of them is lost but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to 

thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them 

thy word; and the world has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I do 

not pray that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil one. They 

are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth; thy word is truth. 
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1). 

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

(3x) 

 

Ваші пожертви 
Your donations 

На ремонт Катедри  Чищення Катедри 

Renovation of the Cathedral For Cleaning of the Cathedral 

Ф. і Н. Лийчак $1,000.00 R. A. Laba $20.00 

Б. і В. Кузик $100.00 A. V. Papuga $20.00 

Т. і М. Мазур $50.00 J. S. Soltys $20.00 

S. Chudiak $20.00 С. С. Кіндрат $20.00 

Т. Волинець $30.00 О. А. Кметь $20.00 

R. & A. Laba $20.00 S. Chudiak $10.00 

J. & S. Soltys $20.00 S. Miliankos $10.00 

S. Miliankos $10.00 
 

 
Патріарший фонд 

Катедритик-Ілюмінатик Patriarchal fund 

Episcopal Fund R. A. Laba $20.00 

R. A. Laba $20.00 J. S. Soltys $20.00 

S. Miliankos $20.00 S. Zylan $20.00 

J. S. Soltys $20.00 С. С. Кіндрат $20.00 

О. А. Кметь $20.00 О. А. Кметь $20.00 

 

Т. Волинець $20.00 

S. Miliankos $10.00 

 

 


