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Ss Peter & Paul, Ukrainian Catholic Cathedral, 35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051 
Phone: (03)93202566: Fax: (03)93202544: E-mail: melbourneparish@catholicukes.org.au;  

Web: www.catholicukes.org.au / Rev. Oleksander Kenez - Cathedral Administrator 9320 2566;  
Noble Park -  Fr. Robert Stickland, 97984968 or 0438884968 

Лотерея 

Наша парафія і цього року бeрe участь у лотереї Католицької Церкви Вікторії, яку організує 
Джілонґский деканат РКЦ. Ціна одного квитка тільки $2. Перші 3 нагороди – це автомобілі. 
Пригадуємо, що кожний проданий квиток приносить дохід для нашої парафії, тому підтримайте цю 
лотерею, бо окрім того, що маєте можливість здобути дуже великі призи – Ви допомагаєте своїй 
парафії. Квитки можна купити у парафіяльному магазині, а багато хто з наших парафіян незабаром 
отримає їх поштою. Будь ласка, купуйте і повертайте талончики назад якнайшвидше. 

Raffle  

Our parish is taking part in the raffle of the Catholic Church in Victoria, which is organized by the Geelong 
Deanery. Tickets are $2 each. The prizes are the same as last year. Every ticket sold is a source of profit for 
Church needs. Support the raffle in order to help the church and give yourselves a chance to win a substan-
tial prize. Tickets are available in the parish shop; some of our parishioners will receive tickets in the mail. 
Please sell them and return the dockets with money to the parish or to the parish shop as soon as possible. 

Сьогодні є Перша Неділя Великого Посту, яка також відома всім, як Неділя 
Православ’я. Діти візьмуть участь у Божественній Літургії в 9.30 ранку, де відбудеться 
коротка процесія всередині храму. Ікони, хрестики та інші зображення, які ви маєте із 
собою будуть благословенні по закінченні Літургії. 
 
Today is the First Sunday of Lent also known as the Sunday of Orthodoxy. The children will 
participate in the 9.30 a.m. Divine Liturgy. There will be a short procession around the interior 
of the Church. The icons, crucifixes and other images will be blessed at the conclusion of the 
Liturgy. 

Сьогодні збираємо третю тацу на Церква в Потребі, яка призначена для потреб Нашої Церкви по цілому 
світі! Кожна і найменша Ваша пожертва допоможе в місійній діяльності Української Греко-Католицької 
Церкви. Будьмо жертвенні! 
  
There is a third collection plate today for the Church in Need which goes to the needs of our church around the 
world. Each and every donation will help in missionary activity of the Ukrainian Greek Catholic Church. 
Let's be generous!  

Засідання Парафіяльної Ради / Parish Council meeting 

Чергове засідання Парафіяльної Ради нашої парафії відбудеться завтра, понеділок 2-го березня, о 19:30 у 
кафе Трембіта. Присутність усіх членів ПР – обов`язкова. 
  
The Parish Council meeting will take place tomorrow, Monday 2nd March, at 7.30 p.m. in the café Trembita. 
All  members presence is obligatory! 



Iнтерпретацiя Святого Письма  
 Classes on Biblical Exegesis 

 

Lessons on Bible reading will continue every Tuesday evening at 7.00 p.m., in the Pres-
bytery of the Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne, by Mary Kelty MA. 
Everybody is welcome to take part. 

Icon Classes   
Icon Classes will start this week on Wednesday, March 4, 2015 at the parish 
hall at 7.00 p.m. For more information please contact Sister Maria:  

    8339 0156, 0421 086 393  
    ssmimel@gmail.com 

Пом’яники 
Цього року Великий Піст розпочався у понеділок 23-го лютого. Під час посту у нашій церкві щотижня 
(п`ятницями) будуть служитися сорокоусти (заупокійні богослужіння) за всіх померлих з Ваших родин.  
Якщо Ви хочете, щоб священики молилися за померлих з Вашої родини, а ви ще не подали пом'яники, 
будь ласка, зголосіться до п. Ореста Кметя або п. Ліди Дзісь у парафіяльному залі. 
 

Commemoration booklets 
This year Great Lent began on Monday the 23rd of February. During Great Lent we shall be having our traditional 
commemorations of the dead. If you wish for the deceased members of your family to be commemorated, or 
names added to your booklet, and you have not done that yet, please contact Mr. Orest Kmet or Mrs. Lida Dzis in 
the parish hall on Sundays after the 9.30 am Liturgy.  

Project Compassion 

 
При вході до церкви знаходяться коробки Cari-
tas Australia, Project Compassion, в які під час 
великого посту складаємо наші пожертви для 
потребуючих людей в Україні і світі. Візьміть із 
собою коробочку додому, а перед Великоднем 
віддайте її з Вашими пожертвами на парафію. 
 
 
At the entrance to the church you will find boxes 
for Caritas Australia, Project Compassion. We 
keep these boxes at home and during Lent we in-
sert donations for needy people in Ukraine and 
around the world. Take a box home and return it 
with your donations, to the parish before Easter. 



Порядок Богослужіння 
01.03.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

04.03.2015 – Середа/Wednesday – 12 pm – Liturgy and Panakhyda  
08.03.2015  – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

 
 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
 
Черговий: п. О. Ціхоцький - тел. 0434 817 910 
01.03.2015 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк  

Чергова: п. О. Сапун - тел. 9546 1121 та моб. 0409 531 052 
08.03.2015 – п-во Пирчак, п. О. Ціхоцький  
15.03.2015 – род. С. А. Рамза  
22.03.2015 – род. І. Г. Лищишин  
 
Зал потрібно приготовляти в неділю о 9 год. ранку або, за домовленням з черговим, у суботу після 3.00 год п.п. 
Якщо не зможете приготовити в назначений день, то просимо заздалегідь помінятися з кимось 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 

Altar boys and girlsAltar boys and girlsAltar boys and girls   for the coming months for the coming months for the coming months    
of March and April of March and April of March and April 201520152015   

Читання дня/Readings 

March 1 Маrch 8 March 15 

Pelyshchuk Peter  Makohon Teresa Doma Matthew 

Lescesin Marko Makohon Christina Rossetto Theodore 

Figurek Damian Solozynskyj Ella Rossetto Zachary 

Kogut Maxsym Soloczynskyj Alissa Kohut Chritian 

Kotowskyj Michael Ckuj Sarah Andrea Kohut Lucas 

Krasulak Alexander Ckuj Joahha Kotowskyj Michael 

March 22 March 29 April 5, Kvitna Nedilia 

Burlak Mia  Sikora Lian Damian Figurek 

Burlak Sasha  Sikora Alek Duma Michael 

Kopistinska Lydia Lescesin Marko  Lescesin Filip 

Kopistinska Anna Axten Kai Andrew  Lescesin Leon 

Lech Olivia Dusenjko Nicholas Dean Levkut Julian  

Herczaniwski Talya Dusenjko Lucas James Xerri  Mukola 

 (1) An open parish meeting will occur today (1/3) as indicated 2 weeks ago to determine who will attend 
the Eparchial Sobor on April 25 & 26. This is an important development in our Church. 
(2) As mentioned last Sunday, this first Sunday of Great Lent (Sunday of Orthodoxy) invites those who 
wish to have their icons blessed at the end of the Liturgy. 
(3) Also, we again begin our collection of food for those families in need in the Greater Dandenong area: 
"The Lord loves a cheerful giver". A great individual and communal form of penance! 
(4) Every Wednesday during Great Lent at 12 noon a Liturgy and Panakhyda will be celebrated for the 
passing away of our family members and friends. 
(5)  Every Sunday during Great Lent an anointing of the sick (physical and spiritual) at the end of the 
Liturgy will be celebrated so that we realize that we are called by the Lord to health and wholeness. 
That's what penance is about! Our God is generous and loveable. God does not want to punish us but to 
remove the obstacles between God and ourselves; that's healthy! 



Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - Vera Demkiw, Марія Ройторовський 

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків/ 

Church & parish buildings renovation 

 

Духовенство та Парафіяльна Рада нашої парафії дякують 
усім, хто у суботу 28-го лютого взяли участь у чищенні і 
прибиранні подвір’я хати при 30 Shiel Street (хата між 
монастирем сестер Василіянок та хатою Владики). Нехай 
Добрий Господь нагородить вас сторицею! 

The clergy and Parish Council would like to thank all those who 
took part in  the working bee on Saturday the 28th February, in the backyard  of 30 Shiel Street ,(this is the house  
between the Basilian Nuns Monastery and the Bishop’s house). May God bless you all and thank you very much 
for love and care for your parish. 

V. Demkiw $50.00 

Порядок Богослужінь / Order of Services 

Нд/Sun (01.03.2015) - Divine Liturgy/ Свята Літургія:     8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 

Пн-Чт/Mon-Thu (02-05.03.2015) - Divine Liturgy/ Свята Літургія:   9.00 a.m. 

Пт/Fri (06.03.2015) - Liturgy of Presanctified Gifts/Літургія  

Напередосвячених Дарів:         7.00 p.m.  

Cб/Sat - Divine Liturgy/ Свята Літургія:       9.30 a.m. 

Нд/Sun (08.03.2015) - Divine Liturgy/ Свята Літургія:     8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 

ДЯКУЄМО УСІМ ЗА 
ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 

М. Соколовська $30.00 

Василь Михайлик 
д-н Михайло Жилан  
Надя Жилан 
Богдан Герчанівський 
Роман Коцай 
Стефан Когут 

Фелікс Фігурек 
Тарас Крет 
Василь Курцаба 
Василь Курцаба 
о. Андрій Микитюк

ПОДЯКА!           THANK YOU! 

Слово св. Василія Великого на Великий Піст 

2. Намасти свою голову, і лице своє вмий (Мт. 6, 17). До таїнств прикликає тебе 
Писання. Намащений став помазаним і омитий очистився. Нехай це стане для тебе 
внутрішнім законом. Омий душу від гріхів! Помасти голову святим помазанням, щоб 
стати причастником Христа, і в такий спосіб приступи до посту. Не ходи засмучений, 
як чинять лицеміри. Бо обличчя стає сумне, коли внутрішній стан підмінюють 
зовнішнім удаваним виглядом, закриваючись обманом, як завісою. Як актор у театрі, 
що вдягає маску іншого: будучи рабом, грає роль пана, будучи 
простолюдином, – царя, так само люди в цьому житті грають, 

наче на сцені, і, маючи в серці одне, вдають геть інше. Тож не чіпляй сумної маски 
на обличчя. 

Який ти є, таким і показуй себе. Чи є тобі потреба розігрувати смуток, щоб зажити 
слави мудреця? Яка користь у доброчинності, коли про неї сурмлять в усі сурми, 
яка користь від посту, про який з усіма теревениш? Ніякої! Те, що робиться про 
людське око, не принесе вічного плоду, а вся користь від того обмежиться 
людською похвалою. Отже, з радістю прийми дар посту, бо піст – дар прадавній, 
проте нестаріючий і нев’янучий, завжди молодий і квітучий. 


