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Допоможім   
Парох і парафіяни парафії Успіння Пресвятої Богородиці з села Дев`ятини, що в Боснії, 
звернулися до нас за фінансовою допомогою в ремонті парафіяльного храму, який вже 
знаходиться у руйнівному стані. Пригадуємо, що цю церкву (одиноку в колишній 

Югославії) св. п. Патріарх Йосиф (Сліпий) у 1980-их роках проголосив відпустовою 
церквою для всіх українців греко-католиків в колишній Югославії. Збіркові листи 
знаходяться у п. Ореста Кметя і п. Лідії Дзісь. Сьогодні в неділю 8-го лютого 2015 наші 
парафіяни, які походженням з Дев`ятини організують смачний обід зразу після Святої 
Літургії у парафіальному залі, дохід якого призначений на ремонт церкви. Допоможім 
нашим братам і сестрам. 
 

Help needed 
The parish priest and parishioners of the Ukrainian Catholic parish of Dormition of the Mother of God in Deve-
tina in Bosnia are seeking financial help to renovate their parish church. This is the only Ukrainian Church in 
former Yugoslavia that was proclaimed the pilgrimage church for all Ukrainian Greek Catholics in the former 
Yugoslavia by Patriarch Joseph Slipyj in early 1980’s. 
You may give your donations to Mr. Orest Kmetj or Mrs Lidia Dzis. Today Sunday 8th February 2015 our pa-

rishioners, who are originally from Devetina, are organizing a lunch in the Parish hall. All proceeds from this 

lunch will be donated towards the renovation of this church. Thank you very much for your help and support!  

Початок шкільного року  

Вітаємо учнів та вчителів нашої парафіяльної Братської школи ім. митр. Андрея Шептицького із 
новим навчальним роком та бажаємо успіхів в науці на добро нашої церкви і нашої спільноти. 
Підтримуймо нашу школу! Ще можна записувати Ваших дітей до нашої школи - за додатковою 
інформацією звертайтеся по тел. 9320 2525 - суботами. 

 

Start of the school year 
We greet the pupils and their teachers from our Metropolitan Andrij Shepteckyj Saturday School on the occasion  
the new school year and wish all every success this year. Let us support our school. It is still possible to enrol 
your chidren. For more info call parish school on 9320 2525 - Saturday only. 

3 лютого 2015 р. для нашої катедри св. апп. Петра і Павла призначено нового адміністратора - о. митр. 
Олександра Кенеза. Бажаємо отцю наснаги та мужності до праці для парафіяльної спільноти. Дякуємо о. 
Андрію Микитюку за його працю, вкладену за час його служіння на нашій парафії. 
 
On the 3rd of February 2015, Rt Rev. Fr Olexander Kenez was appointed as temporary administrator of Ss. Peter 
and Paul cathedral parish. We offer our best wishes to Father Olexander in his new appointment. We are all 
grateful to Fr. Andriy Mykytyuk for all the work he has done.  



Бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. (Лк 15, 24)   

Церковнии  Календар на 2015 
Church calendar for 2015 

У парафіяльній крамниці є Церковні календарі на 2015 рік. Ціна $12.00. 
Календар – дуже гарний. У ньому знайдете: Богородичні ікони з фондів 
Єпархіальног музею, читання на кожен день, святих яких святкуємо кожного 
дня, державні свята. Календар може бути добрим подарунком. 
Visit parish shop today to buy church calendar for 2015. Calendar cost $12.00. It’s a 

beautiful calendar, where you could find icons of the Most Holy Theotokos (Mother of God), daily 
reading, saints for every day, public holidays. It could be nice present for you family or friends.  

Iнтерпретацiя Святого Письма / Classes on Biblical Exegesis 
 

Lessons on Bible reading are held on Tuesday evenings, 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.  

Пом’яники 
Великий Піст починається цього року 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, будь ласка, зголосіться до п. 
Ореста Кметя або п. Ліди Дзісь у парафіяльному залі. 
 

Commemoration booklets 
Great Lent begins on Monday the 23rd of February. During Great Lent we shall be having our traditional com-
memorations of the dead. If you wish for the deceased members of your family to be commemorated, or names 
added to your booklet, please contact Mr. Orest Kmet or Mrs. Lida Dzis in parish hall on Sundays after liturgy.  

Оповіді — Marriage bans 
1. Бажають ступити в подружній стан Гендрік Сміт, син Евнера Сміта та Долорес з родини 
Квістадіо, народжений 2/9/1983 в Брізбені, проживає в Pascoe Vale Sth, належить до Церкви 
Ісуса Христа святих останніх днів, стану вільного та Алеся Новак, дочка Сідні Новака та 
Терези з роду Шумук, народжена 10/02/1987 в Мельбурні, проживає в Pascoe Vale Sth, 
Українського Католицького обряду, стану вільного. 
 
Marriage bans between Hendrik Smit, son of Evwert Eddie Smit and Dolores nee Quistadio, born on 
2/9/1983 in Brisbane, resides in Pascoe Vale Sth, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, nev-
er validly married and Alesia Novak, daughter of Sydney Novak and Teresa nee Szumuk, born on 
10/2/1987 in Melbourne, resides in Pascoe Vale Sth, Ukrainian Catholic, never validly married. 
 
2. Бажають ступити в подружній Павло Євген Бучма, син Євгена і Лесі Бучма з роду Роман, 
народжений 6/9/1983 в Мельбурні, Українського Католицького обряду, стану вільного та 
Роксоляна Ольга Суховерська, дочка Юрія і Наталки Суховерських з роду Онуфрик, 
народжена 2/12/1987 в Сіднеї, Українського Католицького обряду, стану вільного. 
 
Marriage bans between Paul Eugene Buczma, son of Eugene and Lesia Buczma nee Roman, born 
on 6/9/1983 in Melbourne, Ukrainian Catholic, never validly married and Roksolana Olha Suchow-
erska, daughter of Jurij and Natalka Suchowerskyj nee Onufryk, born on 02/12/1987 in Sydney, 
Ukrainian Catholic, never validly married. 



Порядок Богослужіння 
08.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

11.02.2015 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
12.02.2015 – Четвер / Thursday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

15.02.2015  – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Lit-
urgy 

 
Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
 
Черговий: п. О. Ціхоцький - тел. 0434 817 910 
08.02.2015 – род. Бабійчук 
15.02.2015 – род. Селемба 
22.02.2015 – род. Бабяк, п. Романюк 
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  
22.02.2015 – 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 

У наступну неділю 15-го лютого на Свято Стрітення Господнього після 
Святих Літургій будуть благословитися свічки. Можна принести свічки 

із собою або купити в церкві. 
 

On next Sunday 15th February, the feast day of Presentation of our Lord we 
will be blessing candles after the Divine Liturgies. If you do not have your own 

candles there will be the possibility to purchase one in the church.  

Зі святими упокій / Eternal memory 

             Ділимося з Вами сумною вісткою, що прийнявши Святі Тайни, упокоїлася в Бозі у вівторок 3-го лютого 
2015 р., на 90-му році земного життя, св. п. Ярослава Слота. Покійна народилася 09.08.1925 в с. Батків (Україна). 
Мешкала в Старечому домі “Калина”, Delahey. Покійна Ярослава залишила в смутку сина Александра та дочку 
Віруз родинами. Похорон покійної Ярослави відбувся: в четвер 5 лютого о 7:00 вечора відслужено парастас в 
Катедрі Св. Петра і Павла, а продовження похорону і Св. Літургія в Катедрі у п'ятницю 6-го лютого в 10 год ранку з 
похованням на кладовищі Fawkner. Родині та знайомим покійної Ярослави складаємо щирі співчуття та просимо 
молитися, щоб Господь Бог оселив душу її, де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Tuesday February 03, 2015 Yaroslava Slota passed away peacefully, 
aged 90. She was born on 09.08.1925 in Batkiv (Ukraine), and lived in Kalyna Care. Loving mother of Bohdanna and Lesia, 
mother-in-law of Graham, grandmother of Teresa, Peter, Larysa and Mark. Her funeral took place on Friday, February 6-th 
at 10 am at the Ss Peter and Paul Cathedral. Parastas was cerebrated on Thursday, February 5 rd at 7 pm. We express our 
sincere condolences to the family and friends and ask everyone to pray that God Lord will place her soul where all the just 
repose.  

 
Ділимося з вами сумною вісткою про те, що, прийнявши Св. Тайни, упокоїлася в Бозі бл. п. Марія Юськів 

у вівторок 3-го лютого 2015 р. На 92 році земного життя. Покійна Марія народилася 01.08.1923 в с. Нижня 
Горасилівка (Донбас, Україна), проживала в Albury. Залишила в смутку дочок Любу і Ольгу та сина Alan з 
родинами. Похорон покійної Марії відбудеться у вівторок 10-го лютого у каплиці Lester & Sons на Mate Street, Al-
bury в 10 годині ранку з похованням тлінних останків на кладовищі Albury. Родині, друзям та знайомим покійної 
Марії висловлюємо співчуття із втратою близької людини та просимо Бога, щоб прийняв її душу до свого дому. 

We share with you the sad tidings that on Tuesday February 03, 2015 Maris Yuskiv passed away peacefully, aged 
92. She was born on 01.08.1923 in Nuzhnya Horasylivka (Donbas, Ukraine), and lived in Albury. Her funeral will take 
place on Tuesday, February 10-th at 10 am at the Lester & Sons Chapel at Mate Street, Albury. We express our sincere 



Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - M. Danko, J. Drozd, O. Kipish, J.A. Pyrczak, S. Semcesen, І. 
Баран, А. Бойчук, О. Бучма.  
Пожертви на церкву / Donations for church: $20 - Mrs Muzyk. 
 
Висловлюємо щиру вдячність Татіяні та Теодозію Мазур за коляду, з якою вони ходили по домівках на 
Різдво Христове. В часі коляди вони зібрали $808, 20. 
We are very grateful for Tatiana and Teodoziy Mazur for their carols, which they sang at homes over the 
Christmas period. They collected $808, 20 by singing carols.  

Жертводавці на ремонт 
катедри  

і парафіяльних будинків 
Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery and convent 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Патріарший Фонд 
Patriarchal Fund 

Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

Як часто маємо молитися? 

«Моліться безперерви» (1 Сл. 5, 17)  

§700 Церква провадить людину на шляху її молитви та пропонує спертися на 

набутий молитовний досвід. Полягає він у тому, що треба відвести для 

розмови з Богом конкретно окреслений час, мінімально – двічі на день, уранці 

та ввечері. Відповідно підібрані тексти вечірніх і ранкових молитов містяться 

в «Молитовнику», де поміщено й інші молитви, які супроводжують життя 

віруючої людини упродовж цілого дня. Молитва є головним правилом життя. 

Молячись частіше, ми поступово зближуємо між собою молитву і свої 

щоденні справи, щоб у перспективі молитва стала для нас важливою 

щоденною справою, а всі інші справи сповнилися духом молитви. Тому молитва і праця є двома 

взаємопов’язаними аспектами християнського способу життя. Життя християнина, насичене 

спілкуванням з Богом, перетвориться у свято, стане часом власного освячення й переображення світу.   

Катехизм УГКЦ “Христос - Наша Пасха” 

E. Babiak $50.00 

E. Hardy $50.00 

W.A. Orfini $50.00 

J.A. Pyrczak $50.00 

Г. Дацків $50.00 

род. Скоробогата $50.00 

A. Burlak $20.00 

O. Kipish $20.00 

S. Kosylo $20.00 

M. Maljanek $20.00 

S. Zylan $20.00 

А. Гралюк $20.00 

М. Данко $10.00 

род. Скоробогата $50.00 

A. Harasemcuk $50.00 

Г. Дацків $50.00 

М.Ю. Семків $50.00 

род. Скоробогата $50.00 

Г. Дацків $50.00 

род. Скоробогата $50.00 

J. Drozd $10.00 

B. Laba $50.00 

І. Баран $50.00 

А. Бойчук $30.00 

M. Maljanek $20.00 

J.A. Pyrczak $15.00 

J. Drozd $10.00 

O. Kipish $10.00 

S. Semcesen $10.00 

WE THANK  YOU FOR ALL YOUR GENEROUS DONATIONS! MAY GOD BLESS 
YOU ALL AND REWARD YOU ONE HUNDREDFOLD! 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ ТА МОЛИМОСЯ, ЩОБ 
МИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ ВИНАГОРОДИВ ВАС СТОРИЦЕЮ! 



«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митрополита Андрея 

Шептицького 

Учасникам ненасильницького протесту на Майдані не раз здавалося, що 
митрополит Андрей є поміж ними. Чому? Та тому, що Майдан молився. Українська 
Революція гідності не була б такою успішною, якби не молитва. Про це значення 
молитви нам треба пам’ятати і сьогодні, коли на Cході України точиться війна з 
російськими військовими угрупованнями. Ось чому ті з нас, хто самовіддано 
формував молитовний Майдан, напевно, відчують свою душевну суголосність із 
такими висновками Андрея Шептицького: 

Ми є свідками історичних подій, які на всі часи стануть ясним доказом, чим є молитва для 
людства (Пастирське послання до духовенства про церковне правило та розпорядження для духовенства про 
обов’язок священика відмовлювати церковне правило). 
Все те, – що видавалося неможливе і нездійсниме, виявилось можливе, бо й найбільші перешкоди усуваються 
тоді, коли Бог якесь діло благословить і хоче його довести до кінця (Звернення з приводу завершення ІV 
Архиєпархіяльного Собору). 

Таємниця такого дивовижного пророчого слова митрополита Андрея проста: його найбільше багатство було не від 
цього світу, бо він посідав Божу Мудрість і Божий мир. З усіх видів діяльності цього слуги Божого, його праць, молитов і 
повчань, мрій і страждань, заповітів і завдань, що їх він нам залишив, і сьогодні випромінює Божественна благодать. 
Це й визначило калібр його особи: «Велетень Свято-Юрської гори» був передусім велетнем духу. Ось чому, коли ми 
натрапляємо в церковно-історичних текстах на слово «Митрополит», подане без імені, нам не треба загадувати, хто це 
такий: ми всі знаємо, що це – Андрей Шептицький. Коли в якомусь виступі почуємо вислів «слуга Божий» (термін, яким 
означують кожного, стосовно кого в Католицькій Церкві розпочато справу про можливу беатифікацію), думка наша 
відразу докінчує: «митрополит Андрей Шептицький». 
Як це часто буває з великими постатями, за іменем Андрея Шептицького все ще тягнеться шлейф ворожих наклепів і 
недоброзичлих спотворень. Зловісні тоталітарні системи все ще тримають частину людей у своїх ідеологічних тенетах. 
Проте не покладають своїх рук ті, що були врятовані завдяки Митрополитові, чи ті, що навіки осяяні його духовною 
величчю. А тому крок за кроком крига недовіри й нерозуміння довкола постаті Шептицького скресає. Для прикладу, 
2012 року «за його відважні дії, співчутливість щодо переслідуваних єврейсько-українських співгромадян і тривалий 
приклад відданості фундаментальним людським правам і найвищим обов’язкам людського роду» митрополита Андрея 
одноголосно вшанував Парламент Канади. 
Українська Греко-Католицька Церква вже давно впевнена, що митрополит Андрей Шептицький є святою особою, 
учителем і свідком Христової віри та взірцем досконалого християнського життя. Працюймо і молімося, щоб його 
прославила славою святих Вселенська Церква, бо цього велетня духу повинні пізнати всі народи. Є докази про чудесні 
оздоровлення, отримані за його посередництвом. Але чи не найбільшим його чудом є саме відродження УГКЦ, про яке 
він на смертному ложі пророкував. 
Утім, попереду здійснення ще одного пророцтва митрополита Андрея, даного ним у той же смертний час, – пророцтва 
про Україну. Так, сьогодні наша держава в небезпеці, а українці – у неспокої. Проте саме на порозі своєї смерті – у той 
момент, коли Бог відкриває перед праведником Небо й усі тайни майбутнього, – наш Праведник побачив відродження 
нашої країни: 

Україна увільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде 
дорівнювати другим високо розвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і 
згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися, щоби Господь Бог і Мати Божа 
опікувалися все нашим народом, який стільки витерпів, і щоби ця опіка тривала вічно. 

А як могли б ми наблизити той час? Як йому сприяти? Здається, з усіх настанов Митрополита ми не знайдемо більш 
актуальної для нашої днини, ніж ця, – і хай вона буде  настановою нашої Церкви всім вірним у його Рік: 

Не зривами одної хвилини, лише безупинним напруженням і безупинними жертвами аж до крови і смерти 
многих поколінь двигається народ. І легше часами кров пролляти в одній хвилині ентузіязму, чим довгі літа з 
трудом сповнювати обов’язки і двигати спекоту дня і жар сонця, і злобу людей, і ненависть ворогів, і брак 
довір’я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати свої завдання, не 
чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди перед заслугою! (Слово до української молоді). 

Слуго Божий, митрополите Андрею, моли Бога за нас грішних! 
+ СВЯТОСЛАВ 

  
 



Тропарі та читання 

Літургія Св. Йоана Золотоустого 

Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, * тоді ад 
умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних 
воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава 

Тобі. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак Тріоді, глас 3: Від батьківської слави Твоєї я віддалився безумно, * у 
злому я розтратив багатство, яке передав Ти мені. * Тому Тобі блудного голос 
приношу: * Согрішив я перед Тобою, Отче щедрий, прийми мене – каюся, * і 

вчини мене, як одного з наємників Твоїх. 

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

Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві * і з ликами святих 
невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями поклоняються, * 
апостоли з пророками ликують, * бо ради нас молить Богородиця превічного 

Бога. 

Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням 

(Пс. 117,14). 

Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18). 

Апостол:  

До Коринтян перше послання святого апостола Павла читання (1 Кор. 6, 

12-20). 

Браття, «Все мені можна», та не все корисне. «Все мені можна», та я не дам 
нічому заволодіти надо мною. «їжа для живота, і живіт для їжі!» Бог же одне і 
друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог 
же і Господа був воскресив - та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, 
що тіла ваші - члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, - зроблю їх 
членами блудниці? Хай так не буде! Чи не знаєте, що той, хто пристає до 
блудниці, є з нею одним тілом? Бо «будуть, - каже, - двоє одним тілом.» Хто ж 
пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти! Усякий гріх, що його 
чинить людина, є поза її тілом; а хто чинить розпусту, грішить супроти власного 
тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло - храм Святого Духа, який живе у вас? Його 
ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою 

ціною! Тож прославляйте Бога у вашому тілі! 

Алилуя, глас 2:  

Стих: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова 

(Пс. 19,2). 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо (Пс. 

19,10). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 15, 11-32). 

Сказав Господь притчу оцю, “В одного чоловіка було два сини. Молодший з 
них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько 
розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім, молодший, зібравши все, 
подавсь у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він 
усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він 
і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти 
свині. І він бажав би був наповнити живіт світ стручками, що їх їли свині, та й тих 
ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: Скільки то наймитів у 
мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до 
батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе! Я 
недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх 
наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив 
його батько його й, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував 
його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я 
недостойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: 
Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і 
сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей 
мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І вони заходились 
веселитися. А старший його син був у полі; коли ж він, повертаючись, 
наблизився до дому, почув музику й танці. Покликав він одного із слуг і спитав, 
що воно таке було б. Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько 
зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той і не 
хотів увійти. І вийшов тоді батько й почав його просити. А той озвався до батька: 
Ось стільки років служу тобі й ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти 
не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли 
повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для 
нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все 
моє - твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і 

ожив, пропав був і знайшовся.” 

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

Алилуя, тричі. 

Troparions and reading 

LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 

Troparion (Tone 2): When You went down to death, O Life Immortal,* You 
struck Hades dead with the blazing light of Your divinity.* When You raised the 
dead from the nether world,* all the powers of heaven cried out:* “O Giver of Life, 

Christ our God, glory be to You!” 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: 

Kontakion (Tone 3): Foolishly have I fled from Your glory, O Father,* wasting the 
wealth You gave me on vices.* Therefore, I offer You the words of the Prodigal:* 
Loving Father, I have sinned before You.* Take me, for I repent, and make me as 
one of Your hired hands. 

Now and for ever and ever. Amen. 

Theotokion (Tone 3): Today the Virgin stands before us in the church,* and 
together with the choir of saints invisibly prays to God for us.* Angels are worship-
ping with hierarchs,* apostles exult with prophets,* for the Mother of God prays in 
our behalf to the eternal God. 

Prokimenon (Tone 2): The Lord is my strength and my song of praise,* and He 

has become my salvation (Ps 117:14). 

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me to death 
(Ps 117:18). 

Epistle: 
A reading from the first epistle of St. Paul to the Corinthians (1 Cor. 6, 12-

20). 

Brethren, "All things are lawful for me," but not all things are helpful. "All things 
are lawful for me," but I will not be enslaved by anything. "Food is meant for the 
stomach and the stomach for food"--and God will destroy both one and the other. 
The body is not meant for immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. 
And God raised the Lord and will also raise us up by his power. Do you not know 
that your bodies are members of Christ? Shall I therefore take the members of 
Christ and make them members of a prostitute? Never! Do you not know that he 
who joins himself to a prostitute becomes one body with her? For, as it is written, 
"The two shall become one." But he who is united to the Lord becomes one spirit 
with him. Shun immorality. Every other sin which a man commits is outside the 
body; but the immoral man sins against his own body. Do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? You are 
not your own; you were bought with a price. So glorify God in your body. 

Alleluia (Tone 2): 
Verse: The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the God of 

Jacob will shield you (Ps 19:2). 
Verse: Lord, grant victory to the king, and hear us in the day that we shall call 

upon You (Ps 19:10). 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 15, 11-32). 

father, 'Father, give me the share of property that falls to me.' And he divided his 
living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had 
and took his journey into a far country, and there he squandered his property in 
loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that coun-
try, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citi-
zens of that country, who sent him into his fields to feed swine. And he would 
gladly have fed on the pods that the swine ate; and no one gave him anything. But 
when he came to himself he said, 'How many of my father's hired servants have 
bread enough and to spare, but I perish here with hunger! I will arise and go to my 
father, and I will say to him, "Father, I have sinned against heaven and before you; 
I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired serv-
ants."' And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his 
father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. 
And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I 
am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 
'Bring quickly the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and 
shoes on his feet; and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make 
merry; for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.' And 
they began to make merry. "Now his elder son was in the field; and as he came 
and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the 
servants and asked what this meant. And he said to him, 'Your brother has come, 
and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and 
sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated 
him, but he answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I 
never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I might make 
merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your 
living with harlots, you killed for him the fatted calf!' And he said to him, 'Son, you 
are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and 
be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.'" 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the high-
est (Ps 148:1). Alleluia! (3x) 



«For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found» (Lk 15, 24) 

Читання Святого Письма 

І знову з 1-го січня запрошуємо Вас у мандрівку 
Біблією протягом року. Лише 20 хвилин 
щодення і за рік Ви прочитаєте ціле Святе 
Письмо.  

«Святе Письмо є Словом Божим, зверненим до 
кожної людини, і тому воно актуальне в кожний 
час і в кожному місці. «Незнання Писань є 
незнанням Христа» – навчає святий Єронім. І 
тому, щоб пізнати Христа, треба читати Святе 
Письмо, яке, за словами апостола Павла, 
«натхненне Богом і корисне, щоб навчати, 
докоряти, направляти, виховати у 
справедливості, щоб Божий чоловік був 
досконалий, до всякого доброго діла готовий» (2 
Тм. 3, 16-17). Читати Святе Письмо треба 
щоденно: «Читання Святого Письма кожного 
дня, хоч би на хвилинку, повинно стати звичаєм 
кожної християнської родини. Те читання 
повинно бути щоденною поживою людей». 
«Великим добром є читання божественного 
Писання! Воно навчає душу мудрості; підносить 
ум до неба; вчить людину вдячності Богові; не 
дозволяє прив’язуватися до чогось земного; 
спонукає наш ум безнастанно перебувати на 
небесах; заохочує завжди діяти з надією на 
нагороду від Господа і стреміти з великою 
ревністю до подвигів у чеснотах». (Катехизм 
УГКЦ §38, 46, 48).  

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.  

Reading of the Holy Scripture 

From the 1st of January we again invite you to the 
interesting pilgrimage for whole year. By spending 
20 minutes a day you will be available to read whole 
Bible in one year. 

“Sacred Scripture is the Word of God, addressing 
every human being, and therefore, relevant in every 
time and every place. Saint Jerome teaches that “to 
ignore the Scripture is to ignore Christ.” Therefore, 
to know Christ one must read Holy Scripture, which, 
according to the words of Saint Paul, “is inspired by 
God and profitable for teaching, for reproof, for 
correction, and for training in righteousness, that 
the man of God may be complete, equipped for every 
good work” (2 Tm 3:16-17 rsv). One must read the 
Holy Scriptures daily: “The reading of Holy 
Scripture every day, even for a brief moment, should 
become the custom of every Christian family. This 
reading should become the daily nourishment of 
people.” Saint John Chrysostom writes: “The 
reading of the Holy Scriptures, dearly beloved, is a 
great good. This it is that arouses the soul to an 
appreciation of wisdom, this directs the mind to 
heaven, this brings the man to a thankful attitude, 
this prevents our getting excited over any earthly 
reality, this brings our thinking to rest in the world 
beyond and ourselves to do everything with a view to 
reward from the Lord and to deal with the trials of 
virtue with great readiness.”” (Catechism UGCC §38, 
46, 48). 

We wish for all of us to open our hearts and ears to 
God’s Word, which He says to each of us. 

Fr. Andriy Mykytyuk 

Head of Catechetical Commission 
of the Eparchy for Ukrainian Catholics in Australia, 

9/02/2014 Matthew  26, 14-35 Exodus 29-30 Psalm 40 

10/02/2014 Matthew  26, 36-56 Exodus 31-32 Psalm 41 

11/02/2014 Matthew  26, 57-75 Exodus 33-34 Psalm 42 

12/02/2014 Matthew  27, 1-14 Exodus 35-36 Psalm 43 

13/02/2014 Matthew  27, 15-26 Exodus 37-38 Psalm 44 

14/02/2014 Matthew  27, 27-44 Exodus 39-40 Psalm 45 

15/02/2014 Matthew  27, 45-66 Leviticus 1-2 Psalm 46 

16/02/2014 Matthew 28 Leviticus 3-4 Psalm 47 

17/02/2014 Acts 1 Leviticus 5-6 Psalm 48 

18/02/2014 Acts 2, 1-36 Leviticus 7-8 Psalm 49 

19/02/2014 Acts 2, 37-47 Leviticus 9-10 Psalm 50 

20/02/2014 Acts 3 Leviticus 11-12 Psalm 51 

21/02/2014 Acts 4, 1-22 Leviticus 13-14 Psalm 52 

22/02/2014 Acts 4, 23-37 Leviticus 15-16 Psalm 53 

To contact our priest for house blessing 
Agenda:  
Fr. B.K. – Fr. Dr. Brian Kelty, tel. 99533134 or 0402815420 
Fr. P.S – Very Rev. Peter Struk, tel. 93202566 or 
0457912924 
Fr. R.S. – Fr. Robert Stickland, tel. 97984968 or 

0438884968 
Fr. I.M. – Fr. Ivan Mysiv 0426812982 
Fr. Z.Ch – Rt. Rev. Zenon Chorkawyj, tel. 93631624 
Fr. I.B. – Very Rev. Ihor Bakay 0417060892 
Deacon J.Mc. – Deacon Justin McDonnell 0402324694 
Deacon M.Z. – Deacon Michael Zylan 0419966789 



Дата 
Date 

Святих, яких є день 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 
Time 

08.02.2015 

Неділя 

Sunday 

Неділя Блудного Сина (глас 2) 
   Преподобного Ксенофонта і дружини його Марії  

  
Prodigal Son Sunday (Tone 2) 

Venerable father Xenophon and his wife Mary 

1 Cor. 6, 12-20 
Lk. 15, 11-32 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

8 am; 
9:30 am; 
11:30 am 

09.02.2015 

Понеділок 
Monday 

Перенесення чесних мощів св. Івана Золотоустого   
Translation of the relics of our Holy father John Christsom 

1 Jn. 2, 18-3, 10 

Mark 11, 1-11 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

10.02.2015 

Вівторок 

Tuesday 

Преподобного Єфрeма Сирійця   
Venerable Ephrem the Syrian  

1 Jn. 3, 11-20 

Mark 14, 10-42 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

11.02.2015 

Середа 

Wednesday 

Перенесення мощів св. священомученика Ігнатія 

Богоносця   
Translation of the relics of St. Ignatius the God –Bearer of 

Antioch 

1 Jn. 3, 21-4, 6 

Mark 14, 43-15, 1 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

12.02.2015 

Четвер 

Thursday 

Трьох святителів: Святих Василія Великого, 
Григорія Богослова і Йоана Золотоустого. 

Священомученика Іполіта.   
The commemoration of three Bishops: Basil the Great, 
Gregory the Theologian and John Chrysostom. Hiero-

martyr Hippolitus. 

Hebrew 13, 7-17 
Matthew 5, 14-19 

 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 
9 am 

 
 
 

13.02.2015 

П’ятниця 

Friday 

Святих чудотоворців і безсрібників Кира і Івана   
Holy Selfless physicians Cyrus and John 

2 Jn. 1, 1-13 
Mark 15, 22-25;  

33-41 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy  

Cathedral 

9 am 

14.02.2015 

Субота 

Saturday 

Предпразденство Стрітення. Святого мученика 

Трифона   
Prefeast of the Meeting of Our Lord. Holy martyr 

Tryfonius 

1 Cor. 10, 23-28 

Luke 21, 8-9; 25-27; 
33-37 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9:30 am 

15.02.2015 

Неділя 

Sunday 

М’ясопусна Неділя (глас 3) 
Стрітення Господа Бога і Спаса  

нашого Ісуса Христа   
Meat-fare Sunday (Tone 3) 

Presentation of Our Lord and Savior Jesus Christ 

Hebrew 7, 7-17 
Luke 2, 22-40 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 

8 am; 
9:30 am; 
11:30 am 

 
 

Порядок Богослужінь / Order of Services 

ВІДВІДИНИ ВІРНИХ ЗІ СВ. ВОДОЮ 

Починаючи з понеділка 19-го січня, священики та 
диякони нашої парафії продовжать цього тижня 
відвідини наших парафіян з благословенням хат 
Йорданською водою. Якщо Ви або Ваші діти чи знайомі 
не знаходитеся у парафіяльних списках, будь ласка, 
повідомте парафіяльну канцелярію чим швидше, щоб ми 
могли поблагословити Вашу домівку Свяченою Водою. 

Starting from Monday 19th January, priests and deacons from 
our parish will continue to visit this year’s house blessing 
with Holy Water. If you or your relatives or friends are not 
on our parish mailing list, please let us know ASAP, so we 
can include your name in our list and your house will be vis-
ited and blessed by one of our priests. 

Понеділок - Monday 09/02/15 
Derrimut, Hoppers Crosing, St. Al-
bansm, Point Cook (Fr. I.B.); Lalor
(Fr. B.K.);  
Вівторок - Тuesday 10/02/15 
Niddrie (Fr. I.M.); Taylors Hill, 
Taylors Lakes, Caroline Springs, 
Hillside, Burnside, Sanctuary Lakes 
(Fr. I.B. & Z.Ch.); Delahey, Tarneit 
(Fr. I.B.); Greensborough, Plenty 

(Fr. B.K.);  
Середа - Wednesday 11/02/15 
Essendon, Essendon North (Fr.  
I.M.);  Strathmore (Fr. I.B. & 
Z.Ch.);  
Четвер - Thursday 12/02/15 
Rosanna (Fr. B.K.); Pascoe Vale 
Fr.I.M.); Broadmeadows (Fr. Z.Ch. 
& Fr. P.S.); 
 

П’ятниця – Friday 13/02/15 
Pascoe Vale, Pascoe Vale South (Fr. 
I.M.);  
_____________________________ 
Увага, якщо даного дня темпера-
тура повітря буде понад +35°C, то 
того дня священики не будуть 
благословити хат, а дана околиця 
переноситься на кінець, тобто 
cереду 18-го лютого і так далі. 


