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_____________________ 
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Order of Services for the week 07/06-14/06/2015 

Sunday (07/06/2015) - Divine Liturgy   8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Monday-Friday (08/06-12/06/2015) - Divine Liturgy 9.00 am 

Saturday (13/06/2015) - Divine Liturgy   9.30 am 

Sunday (14/06/2015) - Divine Liturgy   8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Наступної неділі 14 червня по Св. Літургіях запрошуємо наших парафіян на 
обід, який буде організований Українською братською школою ім. митр. Андрея 
Шептицького. Дохід з цього обіду піде на підтримку нашої школи.   

Our parish school is organizing lunch for next Sunday 14th June. We invite everyone 
to help with this fund raising effort.  

Vision 2020 

NEW SESSION of the Biblical Studies Course: Beginning on 
Tuesday June 9, 2015, at 7:00 p.m., the Biblical Studies Pro-
gram will begin “The Gospel of Luke”. The facilitator will be 
Mary Kelty. (M.A. Religious Education [Fordham]) Sessions 
will take place in the Presbytery. This course will cover the fol-
lowing: 

 Lesson 1: Background to the Gospel 
 Lesson 2: The Infancy narrative (Ch 1) 
 Lesson 3: Preparation for Jesus’ Public Ministry (Luke 2 – 4:13) 
 Lesson 4: Jesus’ Ministry in Galilee (Luke 4:14 – 6:26) 
 Lesson 5: Jesus Teaches and Heals (Luke 6:27 – 8:56) 
 Lesson 6: Passion, Death and Resurrection Predicted (Luke 9 – 10:42)  

Texts:  
- The Holy Bible 
- The Gospel of Luke: Salvation for all Humanity, Rev. William A.  Anderson, Li-
gouri MO, 2012 (copies will be available at the first class, the Daughters of St Paul 
Bookshop or on line). 



Перша Свята Спoвiдь i Урoчисте Святе Причастя. 

Перша Свята Спoвiдь i урoчисте Св. Причастя у нашiй парафiï вiдбудуться цьoгo рoку у недiлю 4-гo 
жoвтня, а вiд СЬОГОДНІ рoзпoчнеться курс пiдгoтoвки дiтей дo цiєï урoчистoï пoдiï. Будь ласка, згoлoсiть 
Ваших дiтей, якi ще не приступили дo згаданих святих тайн i якi вже мають пoнад 7 рoкiв життя, дo 
сестер Василiянoк, тел. 93290749 абo на парафiю, тел. 93202566. Кoжна 
наша дитина заслугoвує i пoвинна бути дoстoйнo пригoтoвана дo зустрiчi з 
Ісусoм Христoм у Святих Тайнах. 

First Holy Confession and First Solemn Holy Communion. 

First Holy Confession and First Solemn Holy Communion (Eucharist) will take 
place on Sunday 4th of October. Preparation starts TODAY. If your child is 7 
years of age or older and has not yet received their First Holy Communion and 
Solemn Eucharist please ring the Sisters tel. 9329 0749 or the parish tel. 9320 
2566 to enrol. Each child deserves to receive this preparation and personally 
meet Jesus Christ through sacraments. 

Храмовий Празник  
Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх парафіян і гостей на Храмовий Празник - свято Святих 
Верховних Апп. Петра і Павла, який відбудеться у неділю 12-го липня 2015 року. Програма Свята така: 
9:30 ранку - Архиєрейська Свята Літургія, а о 12:30 дня - концерт та святковий і багатий обід в нашому 
парафіяльному залі. Квитки можна придбати у п. Ліди Дзісь щонеділі у парафіяльному залі або у Фелікса 
Фігурека, тел. 0401045546, за такими цінами: Діти: 2-5 років - $10, 6-15 років - 
$15; всі інші - $30. 
Також повідомляємо, що квитки на велику Празничну лотерею вже є у продажі у 
пана Євгена Гавришка. Ми усі разом велика родина і сильна парафія - отож 
святкуймо разом на славу Божу і добро нашої Парафії. 

Parish Feast Day 
The parish feast of Sts Peter & Paul will be celebrated on Sunday the 12th of July 2015. 
The day will begin with the Episcopal Divine Liturgy at 9.30 am in the Cathedral, followed by a celebratory din-
ner in the Parish Hall. Tickets may be purchased from Lidya Dzis on Sundays in the parish hall or from Felix Fig-
urek, tel. 0401045546. Price – Children from 2 to 5 years old - $10, from 6-15 years old - $15 and all others - 
$30. Please be aware that tickets for the big Parish Feast Day raffle are on sale now from Mr. Eugene Hawrysz-
ko. Let us celebrate this parish celebration as one big and happy family.  

             WINNERS - COMBINED CATHOLIC PARISHES RAFFLE 2015  

               
Prize No       Ticket No  Name/address           Parish  
 
1. Toyota Corolla Ascent Sport        19706                   Neil Hargan                          Keysborough 
2. Toyota Corolla Ascent                  27977                   Lisa Ford                             Ashburton 
3. Toyota Yaris YR        42106                  Camille Alberto                   B/wood 
4. $1000 Coles/Myer Gift Card        131080                 Valerie Khoo                       Mulgrave 
5. $1000 Coles/Myer Gift Card        66183                   Chris Moschetti                   Croydon 
6. $500 Coles Myer Gift Card          67143                   Aamon Palangio                  Doncaster East 
7. $500 Coles Myer Gift Card          164306                 Colleen Boland                    Geelong 
8. $500 Coles Myer Gift Card          19410                   Annon Dowall                     Keysborough 
9. $500 Coles Myer Gift Card          40005                   John & Pat Ovens                B/wood 
10. $500 Coles Myer Gift Card          25535                   Joe Bedros                           Armenian 
11. $500 Coles Myer gift Card           114633                 Fritzvnan Reymerdael         Mitcham 
12. $500 Coles Myer Gift Card          21644                   Sylvie Vydelingin                Keysborough 
13. $500 Coles Myer Gift Card          140467                 Ingrid Ross                          Park Orchards 
14. $500 Coles Myer Gift Card          146512                 Meita Tjandrawansa            Ringwood 



Чищення Катедри 

Порядок Богослужінь 
 

07/06/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy  
10/06/2015 – Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
14/06/2015 – Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

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

Чергова: п. Орися Стефин, тел. 9795 2679: 0422 737 404 
08.06.2015 – род. І. Г. Лещишин 
15.06.2015 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк 

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 cама, а для одного це затяжко. 

 Fr Robert Stickland Tel.:  0438 884 968 9798 4968 

Жертводавці на ремонт катедри  
Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Читання/Readings 

07/06/2015 - Heb. 11,33-12,2; Mt. 10,32-33;  
                      37-38;19,27-30 
08/06/2015 - Rom. 2, 28-3, 18; Mt. 6, 31-34; 7, 9-11  
09/06/2015 - Rom. 4, 4-12; Mt. 7, 15-21 
10/06/2015 - Rom. 4, 13-25; Mt. 7, 21-23  

11/06/2015 - Rom. 5, 10-16; Mt. 8, 23-27  
12/06/2015 - Rom. 5, 17-6, 2; Mt. 9, 14-17  
13/06/2015 - Rom. 3, 19-26; Mt. 7, 1-8  
14/06/2015 - Rom. 2, 10-16; Mt. 4, 18-23;  
                       

Altar boys and girls for the coming 
month of June 2015 

June 14 
Filip Lescesin, Michael Herczani-
wski, Simon Herczaniwski, Damian 
Figurek, Leon Lescesin, Peter Pely-
shchuk 

June 21 
Alexander Dudij, Julian Levkut, Si-
mon Herczaniwski, Michael Hercza-
niwski, Josep Adamec, Paul Adamec 

June 28 
Peter Pelyshchuk, Marko Lescesin, 
Damian Figurek, Nicholas Dudij, 
Julian Levkut, Simon Herczaniwski 

 
 
 
Великодня та Різдвяна Пожертви/Easter & Christmas donations: Софія Опар, N. & V. Dobrot-

wir, M. Swiatkiwsky, H. Kostiuk 

N. & N. Sarek $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

S. & S. Hodinj $20.00 

A. Rybalko $20.00 

O. Kokojenko & 
 L. Pristupa 

$10.00 

Г. і М. Бень $10.00 

H. Kostiuk $50.00 

N. & V. Dobrotwir $50.00 

С. Опар $10.00 

S. & E. Sikora $50.00 

Hladni & Fitenko $50.00 

V. & S. Pawluk $40.00 

A. & I. Lachowicz $30.00 

M. & M. Sikora $30.00 

І. Глуханич $30.00 

J. Zacharczuk $25.00 

Ю. Шкудар $20.00 

А. Моравська $20.00 

M. Laba $20.00 

A. Sikarac $100.00 

М. ВандерВерф $100.00 

I. Burlak $100.00 

М. Лобода $50.00 

H. Kostiuk $50.00 

P. & O. Pap $50.00 

TODAY, a short meeting of the Parish Council will take place immediately after the 10 am Liturgy  
(other parishioners are invited to attend) to discuss preparations for our Blessed Nicholas Charnetsky 

Praznyck for a Sunday in late June or early July. We do not wanted to clash with Ss Peter and Paul 
Praznyck.  

A. Burlak $20.00 

H. Kostiuk $50.00 



Парафіяльні вісті на email! 

Якщо ви бажаєте отримувати вісті на свій 
email щотижня, просто напишіть до нас 
електронного листа з вашою електонною 
поштою і вкажіть, що ви бажаєте 
отримувати вісті. Наша адреса: 
 melbourneparish@catholicukes.org.au  

Parish Newsletter via email 

If you are unable to attend Divine Liturgy on 
Sundays, we are now able to send you a PDF 
copy of the Parish newsletter to your email 
address.  Should you like to receive such an 
email, please email us indicating your interest 
in receiving the Parish newsletter in this for-
mat. Our email address is above↑ 

Оповіді — Marriage banns 

Бажають ступити в подружній Paul John 
Skicko, син Джона Скіко і Стефанії Ірени 
з роду Старчак, віком 37 років, Українсь-
кого Католицького обряду, стану вільно-
го, проживає за адресою: John St. Altona 
North Victoria 3025, та Minerva A. Abar-
ra, дочка Wilfredo T. Abarra  і Margarita 
M. Aure, віком 27 років, охрещена у 

парафії Sto. Niño de Molino, проживає за адресою:  
Mambog 4 City Bacoor Cavite. 

Marriage bans between Paul John Skicko, son of John 
Skicko and Stephanie Irene nee Starczak, 
age 37, baptized in the Ss. Peter & Paul 
Cathedral, whose domicile at John St. Al-
tona North Victoria 3025, and Minerva A. 
Abarra, daughter of Wilfredo T. Abarra 
and Margarita M. Aure, age 27, baptized 
in the Parish of Sto. Niño de Molino, 
whose domicile at Mambog 4 City Bacoor 
Cavite, Philippines. 

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au


Church and Life has a New Editor 

 

Mr 
 Felix Figurek has taken over responsi-

bility as Editor for Church and Life 

starting with the June 2015 edition. 

 The Australian Ukrainian Newspaper has recent-

ly celebrated its’ 55th Anniversary of serving the 

Ukrainian community of Australia. 

 The newspaper will have a new journalists as 

well. Recently arrived from Ukraine, Mariana Katolyk 

will cover news and events in Victoria. There already 

are correspondents in Sydney and New Zealand. “It is 

the aim of our newspaper”, Bishop Peter said, “to have 

a journalist in each of our centres in Australia and New 

Zealand. We are 

very aware of the 

changing circum-

stances in society 

today. There is a 

greater use of social 

media, i.e. Face-

book, but many peo-

ple still need to have 

a newspaper in their 

hands.” He added, 

“we have a very 

young team on the 

editorial board. The 

paper now has an 

increasing view of 

the importance of reaching out to our young people. 

There is so much that the internet cannot do. Church 

and Life has a yet unreached potential and we want to 

explore that.” 

 All of us together owe Mr Bohdan Rudnytski, 
the retiring Ukrainian editor, our gratitude and thanks 
for his wonderful leadership and skills that he brought 
to the newspaper as editor. We also thank and 
acknowledge Mr Symon Kohut the English edition and 
his English journalist, Tatianna Lawriwsky. At the same 
time we welcome Felix and Mariana to the editorial 
board. Church and Life will see exciting time ahead. 
Bishop Peter concluded with the hope that all Ukrainian 
communities and parishes will contribute their ideas and 
material to Church and Life. 

 
 
 
 
 
 
 

«Церква і Життя» має  
нового редактора 

Ф 
елікс Фіґурек взяв на себе відповідаль-

ність бути редактором газети «Церква і 

Життя», починаючи від чергового ви-

дання за червень 2015 року. 

 Нещодавно австралійсько-українська газета 

відзначила 55 років свого існування та служіння 

українській громаді в Австралії. 

 Тепер видання також матиме нових журналі-

стів. Мар’яна Католик, яка не так давно прибула з 

України, буде збирати найсвіжіші новини та події у 

штаті Вікторія. У Сіднеї та Новій Зеландії вже є свої 

кореспонденти. «Це мета нашої газети», – сказав 

владика Петро, – «мати журналіста в кожному на-

шому центрі в 

Австралії та Но-

вій Зеландії. Ми 

дуже добре розу-

міємо всі зміни 

умов у нашому 

суспільстві сьо-

годні. Тепер є 

більше зручно-

стей у доступі до 

соціальних медіа, 

такі як Фейсбук, 

проте багато лю-

дей ще досі по-

требують мати 

газету у своїх 

руках». Він додав: «Ми маємо дуже молоду команду 

на редакційному рівні. Газета тепер має більший по-

гляд на важливість досягнення уваги в наших моло-

дих людей. Тут є стільки всього, що інтернет не зда-

тний це зробити. «Церква і Життя» має ще неохо-

плений потенціал, а тому ми хочемо це дослідити». 

 Всі ми разом є в борзі перед п. Богданом Руд-
ницьким, який був редактором української частини 
газети, висловлюємо щиру вдячність за його надзви-
чайне керівництво та майстерність, за те, що він 
взяв на себе місію бути редактором газети. Ми та-
кож висловлюємо подяку п. Симону Когуту, який є 
редактором частини газети англійською мовою, та 
його журналісту, Тетяні Лаврівській. В цей же ж час 
ми вітаємо Фелікса та Мар’яну у редакційній коман-
ді. В майбутньому побачимо захоплюючу газету 
«Церква і Життя». Владика Петро підсумував з на-
дією, що всі українські громади та парафії поширю-
ватимуть свої ідеї та матеріальну підтримку газеті 
«Церква і Життя». 



Засідання Парафіяльної Ради / Parish Council meeting 

Чергове засідання Парафіяльної Ради нашої парафії відбудеться у понеділок 15-го червня о 19:30 у кафе 
Трембіта. Присутність усіх членів ПР – обов`язкова. 

The Parish Council meeting will take place on Monday 15th June, at 7.30 p.m. in the café Trembita. All  members 
presence is obligatory! 

ПРОХАННЯ 

Просимо вас, хто змінив свою адресу проживання, повідомити на парафію свою нову адресу, щоб ми її 
внесли в нашу базу даних. Хто не впевнений, чи є в наших даних, просимо зголоситися і перевірити; а ті, 
хто бажає бути записаним, але ще не є в нашому листі, просимо звернутися на парафію.  

We ask all parishioners who have recently changed their address to please notify the parish so that we can update 
our records.   

Сьогодні збираємо третю тацу на 
прикрасу нашої церкви! Будьмо 
жертвенні! 

There's third collection plate today for 
the decoration of our church.  Let's be 
generous!  

Гріх аборту  
 Абортом називаємо свідоме і пряме вбивство 
людської істоти в період між її зачаттям і 
народженням, на самих початках її життя. Зазвичай 
такі дії здійснюють у формі штучного переривання 
вагітності. Абортом є також усі вчинки, пов’язані з 
маніпуляціями, що ведуть до знищення людських 
ембріонів, отриманих у результаті застосування 
допоміжних репродуктивних технологій.  

 Святе Письмо навчає про гідність людини 
вже від зачаття: «Перш ніж Я уклав тебе в утробі, Я 
знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освя- тив Я 
тебе» (Єр. 1, 5). Святість і недоторканність 
людського життя ґрунтується на особовому 
ставленні Бога до людини.  

 Святий Василій Великий навчає: «Жінка, яка 
свідомо вбиває плід, підлягає такій самій карі, як за 
вбивство. Не нам з’ясовувати, чи плід уже був 
сформований, чи ще був аморфний. Бо тоді 
справедливості вимагає не тільки істота, яка мала 
народитися, а й та, що спричинила їй зло, бо, як це 
часто буває, жінки вмирають від таких процедур. До
- дане до вбивства плоду, це вже друге вбивство, 

принаймні щодо тих, хто наважується на такий 
крок».  

 Митрополит Андрей 
Шептицький у посланні «Не 
убий» наголошує: 
«Особливішим способом 
мерзенні, жахливі і 
протиприродні є випад- ки, 
коли родичі убивають рідних 
дітей. А може ще гіршими є 
вони, коли ті діти ще на світ 
не прийшли. Вже сама 
обставина, що злочину 
допускається рідний батько 
або мати, що дитина не може 
боронити- ся.., – все це робить зігнання плоду 
особливішим родом злочину».  

 Людське життя від самого зачаття довірене 
матері і батькові, які про нього дбають і ним 
піклуються. Але часом драматичні обста- вини 
(зґвалтування, змушення з боку родини тощо) чи 
егоїстичні міркування можуть змусити жінку до 
знищення життя, яке вона виношує в собі. Це не 
знімає з неї відповідальності, однак разом з нею 
відповідальними за аборт стають також інші особи. 
Винуватим є і батько дитини, який примушує матір 
до аборту або покидає її під час вагітності. 
Співучасниками гріха аборту є також рідні, близькі 
та друзі, які іноді «змушують» жінку до аборту, 
виправдовуючи його можливістю збереження 
доброго імені тощо. І, нарешті, остання та велика 
провина тяжіє на лікарях та інших медичних 
працівниках, які безпосередньо роблять аборт. 
Опосередковано провина лягає і на всіх тих, хто на 
суспільному рівні захищає та пропагує аборти.  

Катехизм “Христос — наша Пасха”.  


