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БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ, НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!   PRAY FOR UKRAINE. 

 ДАР ЛЮБОВИ ДЛЯ ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА 
 Збірка в парафії вже розпочалася. Заохочую до пожертв  на збіркову листу у 
п. Гриця Хоми. В інших парафіях така збірка вже успішно відбулася. 
  Збірка Дар Любови допоможе Блаженнішому Патріархоіві Святославові 
здійснити заплянованого проєкту. 

.      СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА. 

 Тропар: Світильником світлим явився ти, священ-

номученику Йосафате, бо як добрий пастир душу 

свою поклав ти за вівці, ставши жертвою за святе 

з’єднання. Ти ввійшов у Святе-святих, з 

безтілесними перебуваючи, тож молимо тебе 

багатостраждальний: Проси пастирів начальника 

Христа, щоб він залічив нас до тих, що стоять по 

правиці  його стада та щоб спаслися душі наші. 

Koндак:  Зорею вогненою просвіченний в дитинстві 

від розп’ятого Христа, у Чернечім житті став ти 

подібний ангелам і побожно прожив у святительстві, 

ясно проповідуючи з’єднання. Мученичою твоєю кров’ю ти погасив запалені 

незгодою серця і прийняв від Христа вінець. Тому помяни нас, що взиваємо 

до тебе: Радуйся, непохитний стовпе з’єднання.    

Величання:  Величаємо тебе, свяченномученику Йосафате, і вшановуємо 

славні твої страждання, що їх ти витерпів за з’єднання. 

Стихира: Радісно відзначає Церква славне твоє торжество, священ-

номученику Йосафате, і вірно тебе вшановує.   

В РОЗПРОДАЖІ МАЄМО ГАРНИЙ  КАЛЕНДАР  НА 2015 РіК 
Ілюстрації  ікони з  Музею Українського Мистецтва ім. Владики Івана Прашка. 

Ціна  $12. Календарі можна предбати в пані Софії Мазур.  
Календар є гарним виданням, який може бути даруняком для Ваших рідних в 
Україні та світі. В кожній родиній цей календар буде корисним, бо є позначені 

наші свята та адреси і телефони всіх наших парафій в Австралії. 
————————————————————————————————————- 

Пожертва на Патріярший Фонд:  $20. Головко Хр. і В.  
Пожертва на Катедратик –Алюмнатик:  $20. Головко Хр. і В.  



Email: eparchy@catholicukes.org.au                                          Web: www.catholicukes.org.au 

Катедральна Парафія 
North Melbourne 

Phone  9320 2566 
Fax    9320 2544 

Монастир Сестер Василіянок 
North Melbourne 

Phone/Fax 
9329 0749 

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці Geеlong    Phone/Fax 5278 8349, mob. 0417 060 892 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 

Род.Поварчук M. і Род.Солочинська Н.  

На тацу було зібрано 
Неділя 16. 11. 2014  - $110.95 
Щиро дякуємо за пожертви. 

23.11. 14 
НЕДІЛЯ 

24 неділя по П'ядесятниці 
Ераста, Олімпія й інших  7 

 
9.00 

ранку 

 Св. Літургія   
за всіх вірних 

Еф.2, 14-22 
Лука 8, 41-56 

24. 11. 14 
ПОНЕДІЛОК 

Теодора Студ.,Віктора мч.   
9.00 

ранку 

Св Літургія   
  

2 Солун. 1, 1-10 
Лука  12, 13–15,22 

25. 11. 14 
ВІВТОРОК 

+ Свмч. Йосафата  9.00 
ранку 

 

   Св Літургія  
 

Євр. 4, 14-5,10 
Іваа  10, 9-16 

26. 11. 14 
СЕРЕДА 

+ Iвана Золотоустого,свт. 9.00 
ранку 

Св. Літургія   Євр.  7.26-8,2 
Івана  10, 9-16 

27. 11. 14 
ЧЕТВЕР 

+ Ап. Филипа 9.00 
ранку 

 1 Кор. 4, 9-16 
Івана  1, 43-51 

28. 11. 14 
П’ЯТНИЦЯ 

Гурія, Симона, ісп. 
Пилипівка 

9.00 
ранку 

Свята Літургія   2 Солун. 3,6-13 
Лука 13, 31-35 

29. 11. 14 
СУБОТА 

+ Ап. й єван. Матея  9.00 
по п. 

 Св  Літургія  
 

 1  Кор. 4,  1-16 
Матей 9, 9-13 

30. 11. 14 
НwqЕДІЛЯ 

24 неділя по П'ядесятниці 
Свт. Григорія Неокесарії 8      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 4, 1-6 
Лука 10, 25-37 

ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ 

  Ділимося з Вами сумною вісткою, що у четвер 20-го листопада 2014 р. 
упокоївся в Бозі св. п. Еміліян  Лех, на 82 році життя, проживав у Польщі. Брат 
нашого парафіянина Богдана Лех. Св. Літургія з Панахидою була відправлена 
в суботу 23-го листопада. 
   Братові Богданові складаємо сердечні співчуття, а душу пок. Еміліяна 
поручаємо Вашим святим молитвам. Вічна йомуу пам’ять!  
————————————————————————————————————-    
ПРОСИМО ВІДВІДАТИ МУЗЕЙНУ ВИСТАВКУ  У ЗАЛІ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 
—————————————————————————————————–——-- 

Блаженніший Святослав відповіді на 100 запитань  молоді 
Ціна $10 просимо звертатися до п-і Олі Юрца. 

СЬОГОДНІ 23.11. та в ЧЕТВЕР 27.11 СВ. ЛІТУРГІЯ У КАLYNA CARE  В ГОД. 11-ІЙ 

SALE OF CHURCH CALENDARS FOR 2015 
Calendars for our Eparchy for 2015 with 14 beautiful icons from the Ukrainian Museum of 
Bishop Ivan Prasko in Melbourne are available in our church hall after the Sunday Liturgy 
at a cost of only $12 from Mrs. Sofia Mazur. The calendars can be an excellent gift for rela-
tives and friends here, in Ukraine as well as overseas. 



   Святого отця нашого Івана, архиєпископа                        
Царгородського Золотоустого 

Тропар: Благодать уст твоїх, наче світла 
осяйність вогню, просвітила вселенну:  не скарби 
грошолюбства світові вона придбала, але висоту 
смиренномудрости нам показала. Тому навчаючи 
нас своїми словами, моли, отче Іване 
Золотоустий, Слово, Христа Бога, щоб спаслися 
душі наші. 
 
Кондак: Всеблаженний і преподобний Іване 
Золотоустий, ти приняв з небес божественну 
благодать і твоїми устами навчаєш усіх 
поклонятися в Тройці єдиному Богові. Достойно 
хвалимо тебе, бо ти є вчитель, який Божих тайн 
навчає.     
 
Святого і всехвального апостола Филипа. 
Тропар:  Вселена прикрашується, Етіопія радіє і, 
наче вінцем, красується, просвітившись тобою, 
та світло вшановує пам’ять твою, 
богопроповіднику Филипе. Ти бо всіх навчив 
вірувати в Христа і довершив біг життя достойно 
Євангелія; тому сміливо простягається етіопська 
рука до Бога. Моли його, щоб дарував нам 
велику милість. 
Кондак:  Богопроповідник  Филип, учень і друг 
твій та наслідувач твоїх страждань, проповідував 
вселеній тебе  - Христа Бога. Його молитвами, 
ради Богородиці, збережи, многомилостивий, від 
беззаконних ворогів Церкву твою і всяке місто. 
 
Святого апостола і евангелиста Матея. 
Тропар: Від митниці ти охоче пішов слідом за 
Владикою Хрестом, що з цвоєї доброти з'явився 
людям на землі і покликав тебе; вселенній ти 
явився вибраним апостолом і великим 
проповідником Евангелія. Тому вшановуємо 
святу твою пам'ять Матею богопроповіднику. 
Моли мелосердного Бога щоб дав відпущення 
гріхів душам нашим. 
Кондак: Митарства ярмо відкинувши, запряг ти 
себе в ярмо правди і показався особливішим 
купцем, прийнявши багатства -  премудрість з 
висоти. Бід тоді ти проповідував слово істини і 
збудив оспалі душі, описавши час суду. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Johannes_Chrysostomos_Mosaik.jpg


«НЕ ПІДКОРЕНІ У 33-МУ – НЕПЕРЕМОЖНІ СЬОГОДНІ!», – ГАСЛО 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 

Уряд на засіданні 12 листопада 2014 року затвердив склад 
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів 
у 2014 році у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів та 
план заходів. 
Відповідним розпорядженням Кабіну Міністрів України 
затверджено склад Організаційного комітету з підготовки та 
проведення у 2014 році заходів у зв’язку з Днем пам’яті 
жертв голодоморів на чолі з Міністром культури України. До 
нього також увійшли члени Уряду, представники 
Адміністрації Президента України, голови обласних 
держадміністрацій, Голова Держкомтелерадіо, директор 
Українського інституту національної пам'яті та Генеральний 
директор Національного музею «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні». 

Відповідно до затвердженого плану заходів передбачається організація 22 листопада 
2014 року жалобних заходів у м. Києві, зокрема на території Національного музею 
«Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні», а також жалобні заходи в інших 
населених пунктах України за участю представників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, молоді, 
дипломатичного корпусу іноземних держав, народних депутатів України, науковців. 
Також заплановано, що у День пам'яті жертв голодоморів на території України та в її 
закордонних представництвах приспустять Державний прапор України, покладуть 
траурні вінки та композиції з колосків до пам'ятних місць, вшанують пам'ять 
померлих хвилиною мовчання. Крім того, урядом запропоновано обмежити у цей 
день проведення розважальних заходів. 
У бібліотеках, кінотеатрах, клубах, музеях по всій території України до кінця 2014 
року плануються покази художніх та документальних фільмів, тематичні виставки 
архівних документів та фотоматеріалів, а також записи свідчень очевидців, відкриті 
лекції, інші публічні заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв голодоморів в 
Україні. 
Також впродовж 2014-2015 років заплановано вжити необхідних заходів щодо 
своєчасного завершення спорудження у місті Вашингтоні (США) пам’ятника 
жертвам 
Геноциду українців передувало 5000 повстань, — розповідають історики, 
спростовуючи міф про відсутність спротиву українських селян більшовицьким 
грабіжникам. 
Щорічно у четверту суботу листопада Україна згадує жертв Голодомору. Цього року 
Український інститут національної пам’яті підтримав традицію, 
започатковану Громадським комітетом із вшанування пам’яті жертв Голодомору-
геноциду 1932-1933 років в Україні. Відповідно, заходи з нагоди 81-х роковин 
Голодоморубудуть присвячені, зокрема, пам’яті тих, хто чинив спротив геноциду. Про 
це ідеться у методичних матеріалах, підготовлених цим урядовим органом. 
Національні пам’ятні заходи пройдуть під гаслом «Голодом вбивали нашу свободу. 
Не підкорені у 33-му – непереможні сьогодні!» Про це інформує сайт ПРО. 

 

http://i-pro.kiev.ua/
http://orphus.ru/


РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ ВПЕРШЕ ЗА П'ЯТЬ РОКІВ ВІДЗНАЧАТИМУТЬ 
НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.                                    

ПРОГРАМА ПАМ'ЯТНИХ ЗАХОДІВ 
 
Протягом чотирьох років після приходу до влади 
Віктора Януковича фактично усі заходи з вшанування 
жертв Голодомору організовувалися громадськістю 
без участі держави.Уперше за п'ять років влада і 
громадськість разом готують пам'ятні заходи із 
вшанування мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 
років в Україні. Про це повідомляє прес-служба 
Кабміну.Національні пам'ятні заходи 22 листопада 
2014 року пройдуть під гаслом «Голодом вбивали 
нашу свободу. Не підкорені у '33-му- непереможні 
сьогодні!»За останні чотири роки після приходу до 
влади Віктора Януковича фактично не відбувалося 
спільного вшанування пам'яті жертв голодоморів на 
державному рівні, зазначив в рамках брифінгу з 
піготовки та плану до Дня пам’яті жертв голодоморів 

голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. 
Експерт наголосив, що усі заходи організовувалися громадськістю без участі 
будь-якої державної влади, зокрема Громадським комітетом із вшанування 
пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні, утвореним у 
2010 році.  
«Але, попри бажання попередньої влади замовчати цю тему, вдалося 
зберегти традицію громадського вшанування», - зазначив 
Володимир В'ятрович.   
 
Пам'ятні заходи, заплановані на 18-22 листопада: 
 
18 листопада, 12:00 - Урок пам'яті в Меморіалі жертв Голодомору «Опір 
українців вбивству голодом у 1932 -1933 рр» прочитає науковий співробітник 
Українського інституту національної пам'яті, к. ф. н. 
Олександр Штоквиш (місце проведення: Національний музей «Меморіал 
пам'яті жертв голодоморів в Україні», вул. Лаврська, 3); 
19 листопада, 13:00 - акція «Нескорені голодом: забута боротьба» (місце 
проведення: Національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в 
Україні» вул. Лаврська, 3); 
19 листопада, 18:30 - прем'єра французького фільму «Голодомор. Забутий 
геноцид» (місце проведення: Український дім, вул. Хрещатик, 2 ). 
20 листопада, 11:00 - презентація книги «Голодомор 1932-1933 років в Україні 
за матеріалами кримінальної справи № 475» (місце проведення: Центр 
культури і мистецтв Служби безпеки України, вул. Ірининська, 6); 
20 листопада, 14:00 - Відкриття фотодокументальної виставки «Спротив 
геноциду» про історію повстань українців проти сталінської політики 
колективізації (місце проведення: Український дім, вул. Хрещатик, 2). 
Основні заходи відбудуться саме 22 листопада за участю керівництва 
держави. 
Так, 22 листопада о 15:00 відбудуться скорботні заходи до 81-х роковин 
Голодомору 1932-33 рр. на території Національного музею «Меморіал пам'яті 
жертв голодоморів в Україні». О 16:00 - загальнонаціональна хвилина 
мовчання та всеукраїнська Акція «Запали свічку пам'яті». 
Організаційний комітет закликав мовників відмовитись від розважального 
контенту на телебаченні та радіо в День пам'яті жертв Голодомору 22 
листопада.  Про це інформує Тиждень.ua. 

 

http://tyzhden.ua/

