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Ss Peter & Paul, 

Ukrainian Catholic 
Cathedral 

35 Canning Street, North 
Melbourne, VIC. 3051 

Phone: (03) 9320 2566 
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______________________ 

Eparch 
Most Rev. Peter Stasiuk, 

C.Ss.R. 

mob.: 0407 653 862 

Cathedral Administrator  
Fr. Olexander Kenez  

mob.: 0413 097 652  

Parish Priests 
Fr. Peter Struk  

mob.: 0457 912 924 

Fr. Brian Kelty  

mob.: 0468 348 204  

Fr. Ivan Mysiv 
mob.: 0426 812 982 

Parish Deacons 
d. Edward Kostraby 

 (03) 9459 9564 

d. Justin McDonnell 

mob.: 0402 324 694 

d. Michael Zylan 

mob.: 0419 966 789 
______________________ 

Noble Park  
Fr. Robert Stickland 

97984968 or 0438884968 
_____________________ 

Parish Council 
Mr. Stefan Romaniw 

mob.: 0419 531 255 

Mr. Eugene Hawryshko 

mob.: 0412 475 470 

Order of Services for the week 12/04-19/04/2015 

Sunday (12/04/2015) - Divine Liturgy    8.00 a.m.; 10.00 a.m. 

Monday (13/04/2015) - Divine Liturgy    10.00 a.m.; 7.00 p.m. 

Tuesday (14/04/2015) - Divine Liturgy    10.00 a.m.  

Wednesday-Friday (15/04-17/04/2015) - Divine Liturgy 9.00 a.m. 

Saturday (18/04/2015) - Divine Liturgy and Easter Parastas 9.30 a.m. 

Sunday (19/04/2015) - Divine Liturgy    8 a.m; 9.30 a.m; 11.30 a.m. 

Ось тому й увійдіть усі в 
радість Господа свого, і перші й 
останні прийміть однаково 
нагороду! Багаті і бідні 
веселіться разом»! Витривалі й 
недбайливі вшануйте цей день! 
Звеселіться сьогодні ті, що 
постили, і ті, що не постили! 
Господня трапеза готова – 
розкоштуйте всі! Пасха свята – 
нехай ніхто не виходить 
голодним! Усі відживляйтеся 
святом віри, всі споживайте з 
багатства Божої доброти!» 

 
Христос воскрес! Воістину воскрес! 

 
Улюблені у Христі браття та сестри, 

Цими словами Св. Івана Золотоустого на Пасху, вітаємо Вас усіх із 
цим радісним і величним празником Воскресіння  

Господа нашого Ісуса Христа. 
Пасха – це празник радості, любові та життя. Нехай Ісус Христос 
наповнить Ваше життя цією радістю, і нехай Він, який «смерть 

подолав», допоможе Вам перебороти всі труднощі у Вашому житті. 
Пасха – празник, який переводить нас від смерті до життя. Це 

радісний празник, в якому Христос дарує нам вічне життя, підносячи 
із землі на небо. Він кличе нас до вічної радості у Його Царстві. 

 

Вітаємо кожного великоднім привітом: “Христос Воскрес!” 
 

Нехай Вас Бог благословить!  
Священики, диякони та сестри парафії.  



Засідання Парафіяльної Ради / Parish Council meeting 

Чергове засідання Парафіяльної Ради нашої парафії відбудеться у середу 15-го квітня о 19:30 у кафе 
Трембіта. Присутність усіх членів ПР – обов`язкова. 
  
The Parish Council meeting will take place on Wednesday 15th April, at 7.30 p.m. in the café Trembita. All  mem-
bers presence is obligatory! 

† ЗІ СВЯТИМИ УПОКІЙ / ETERNAL MEMORY 
 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у понеділок 6-го квітня на 91 році земного життя упокоївся в 
Бозі св. п. Микола Маґур у Kalyna Care (з Newport). Покійний народився 15-го травня 1923 року в м. 
Дрогобич, Львівської області, Україна. Залишила у смутку сина Любомира, дочок Галю та Марусю, зятів 
Михайла та Андрія, 8 внуків та 2-х правнуків. Похорон покійного відбудеться у понеділок 23-
го березня о годині 12:30 дня, а Похоронний парастас буде правитися у нашій катедрі в четвер 16 квітня  
ввечері о годині 7 вечора, а похорон відбудеться в п’ятницю 17-го квітня в 11 год ранку з похованням на 
кладовищі Fawkner. Замість квітів буде зібрана пожертва для утримання катедри. Родині і знайомим 
покійного складаємо сердечні співчуття, а його душу поручаємо Вашим святим молитвам. 

 
We share with you the sad tidings that on Monday 6th April, 2015 Mr. Mykola Magur (from Glenroy) entered 
Eternal Life in Kalyna Care aged of 81. He was born on 15th May 1923 in Drohobych, Ukraine. He left behind 
his children Lubomyr, Halya and Marusia, son-in-law Michael and Andrew, 8 grandchildren and 2 great grand-
children. Funeral services will take place at Ss. Peter & Paul Ukrainian Catholic Cathedral: Parastas on Thurs-
day, 16th April at 7.00 p.m.; Funeral on Friday, 17th April at 11.00 a.m. with burial at Fawkner Cemetary. In 
lieu of flowers, donations will be collected for the upkeep of the Cathedral. We express our sincere condolences 
to family and friends of Mykola and ask everyone to pray that God Lord will place his soul where all the saints 
repose. 

ПОДЯКА 
 

Духовенство та Парафіяльна Рада нашої парафії щиро дякують усім, які спричинилися до дуже успішного 
базару минулої неділі 5-го квітня. Особлива подяка Оксані Михайлик та Іванці Фігурек, які спекли та 
подарували паски на базар, Ірені Баран, яка подарувала хрін. Чистий дохід з продажу пасок і хрону був 
$1074, які призначені на потреби нашої парафії. 
Також щира подяка усім, які мали свої столи на базарі, тим які готували та продавали смачний обід та 
складали пожертви на потреби нашої парафії. Особлива подяка нашим вірним, які так чисельно прибули 
до церкви та підтримали парафільний базар. 
 
The clergy and the parish council would like to thank all who contributed to the success of the Easter bazaar. 
There was a net profit of $1074.  

ПОДЯКА 
 

Висловлюємо щиру вдячність всім тим, хто прийшов допомогти впорядкувати та прибрати квартиру на 
Shiel Street 3/34 в понеділок 6 квітня, а саме: Зенону Фігуреку та Тоні, Феліксу Фігуреку, Іванці, Оксані та 
Василю Михайликам, Тарасу Крету, Стефану Когуту. Висловлюємо особливу вдячність тим, котрі 
впродовж цього тижня приходили допомагати завершити працю в квартирі. Нехай наш Бог, Воскреслий з 
мертвих, обдарує кожного своїми ласками. 
 

We would like to thank all who helped clean up the flat at 3/34 Shiel street. May God bless you all and thank you 
very much for your love. 

ПРОХАННЯ 
 

Просимо всіх наших парафіян, хто змінив свою адресу проживання, повідомити на парафію вашу нову 
адресу, щоб ми її внесли в нашу базу даних, бо від цього залежить чи до вас прибуде згодом священик із 
благословенням домів, привітальні листи і т.д. Хто не впевнений, чи є в наших даних, просимо 
зголоситися і провірити, а ті, хто бажає бути записаним, але ще не є в нашому листі, просимо звернутися 
на парафію.  
  Please notify the parish if you have changed your address.  





Порядок Богослужінь 
 

12/04/2015 – Неділя/Sunday – 10 am –  Божественна Літургія / Divine Liturgy 
             and Blessing of Easter Baskets (Easter) 
13/04/2015 – Bright Monday –  10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
14/04/2015 – Bright Tuesday –  10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
19/04/2015 – St Thomas Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine  
            Liturgy and Luncheon and Blessing of collected food for the  

       Springvale Benevolent Society 
 
Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
 
Чергові: П–і О.Стефин - тел. 9795 2679 та моб. 0422 737 404 
12.04.2015 – род. Бабійчук 
19.04.2015 – род. Щепні 
26.04.2015 – род. Селемба 
 
Черговий: Пан С. Бабійчук - тел. 9796 6910, 0400 635 959 
 03.05.2015 – род. Бабяк, пан Романюк 
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 ама, а на одного це затяжко. 

 Fr Robert Stickland Tel.:  0438 884 968 9798 4968 

Читання на тиждень/Readings 

12/04/2015 - Act. 1, 1-8; Jn. 1, 1-17 
13/04/2015 - Act. 1, 12-17, 21-26; Jn. 1, 18-28 
14/04/2015 - Act. 2, 14-21; Lk. 24, 12-35 
15/04/2015 - Act. 2, 22-36; Jn. 1, 35-51  

16/04/2015 - Act. 2, 38-43; Jn. 3, 1-15 
17/04/2015 - Act. 3, 1-8; Jn. 2, 12-22  
18/04/2015 - Act. 3, 11-16; Jn. 3, 22-33  
19/04/2015 - Act. 5, 12-20; Jn. 20, 19-31 

PLEASE NOTE! 
 
(1) The St Thomas Sunday Luncheon for Noble Park will take place on Sunday, April 19 at 11.30 AM in 
the Ukrainian Hall at Noble Park. The Blessing of Food collected by our parishioners for The Springvale Be-
nevolent Society will also be blessed before distribution to the Society on that day. A big thank you to those 
parishioners who have generously collected an enormous amount of non-perishable food so far. Well done! 
  
(2) Please Note: Because of a clash of dates, the blessing of graves at the Springvale Cemetery will take place 
on Saturday, May 2 at 3.00 PM. (NOT April 19 as mentioned in the Cathedral’s Easter Letter - it is 
mistake) (Please, notify other people) 

Altar boys and girls  
for the coming months of April  and May 2015 

 

April 19 (St Thomas Sunday) 
Alexander Dudij, Julian Levkut, Simon Herczaniwski, 
Michael Herczaniwski, Josep Adamec, Paul Adamec 

April 26  
Teresa Makohon, Christina Makohon, Talya Herczani-
wski, Mia Burlac, Sasha Burlac, Lech Olivia 

May 3 
Peter Pelyshchuk, Marko Lescesin, Damian Figurek, 
Nicholas Dudij, Julian Levkut, Simon Herczaniwski 

May 10 
Ella Solozynskyj, Alissa Soloczynskyj, Talya Herczani-
wski, Olivia Figurek, Justina Flunt, Melanie Flunt 
 

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: mel-
bourneparish@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:  
melbourneparish@catholicukes.org.au 

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au
mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au


Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

Жертводавці на ремонт катедри  
Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery and convent 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Я. Ярник $20.00 

A. Danczak $20.00 
S. & D. Rossetto $100.00 

A. Naligetty $70.00 

Т. & Т. Мазур $50.00 

М. І. Когут $50.00 

M. Pyrczak $50.00 

P. Fizalka $50.00 

W & A Orfini $50.00 

М. ВандерВерф $50.00 

G. & M. Bodnar $50.00 

A. V. Papuga $30.00 

M. E. Figurek $30.00 

М. Панчак $30.00 

D. + V. Dusenjko $30.00 

С. і О. Лисенко $25.00 

S. Kekoc $25.00 

S. Zavinska $20.00 

O. + A. Кметь $20.00 

R. A. Laba $20.00 

family Kopistinskij $20.00 

A. Lachowicz $20.00 

O. & W. Magalas $20.00 

І. Баран $20.00 

С. Жилан $20.00 

M. Laba $20.00 

А. Глуханич $20.00 

V. P. Laholat $20.00 

E. Regan $20.00 

род. С.  Бутренко $20.00 

І. і О. Москалюк $20.00 

O. + D. Babic $10.00 

P. Pyz $10.00 

H. Kharucky $50.00 

A. Danczak $20.00 

 

 

Великодня Пожертва/Easter donation: Mrs Barbara Szczurko, Степан і Ольга Лисенко, Olya & Detan 
Babic, І. Ф. Фіґурек, Greg & Maria Bodnar, D. Rudyk, Ольга Васильчук, Р. Клюфас, I.S. Procikevic, Юстина 
Babiak, Е. Бабяк, A. Hluchanic, М. ВандерВерф, Sonia and Daniel Rosetto, P. & V. Dusenjko, С. Ю. Солтис, 
Maria Pyrczak, род. С. Бутренко, M.E. Figurek, V.P. Laholat, Глуханич, Mihajlo Laba, Стефиня Жилан, A. 
Danczak, Maria Maljonek, Maria Semcesen, Paula Fiżalka, Anastasia Naligelly, family Kopistinskij,  
A. Lachowicz, Stefania Zavinska, Olya & Wally Magalas, І. Баран, Petro Pyz, Т. І Т. Мазур, родина Мікляш, 
Антін Гралюк, O. & A. Кметь, R. A. Laba, родина Б. і Х. Герчанівський, A. V. Papuga, Ярема Анна, С. 
Камінський, W. & A. Orfini

Пожертва на Катедру 

М. Мазур $50.00 

А. Ярема $20.00 

С. Камінський $20.00 

ДЯКУЄМО УСІМ ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ / EASTER MEAL 
 

Цього року наша Парафіяльна 
Рада організовує Спільне 
свячене, що відбудеться у 
Томину неділю (неділя по 
Пасці) 19 квітня, відразу після 
Божественної Літургії о 9:30. Це 
чудова нагода, щоб усі ми, як 
одна велика парафіяльна родина 
зібралися разом, поділилися 
свяченими стравами та радістю 

Христового Воскресіння. Приходьте самі, з родинами, 
приятелями, дітьми і внуками, наша парафія має місця для усіх та 
радо всіх приймає. Замовляйте родинні столи, бо ми усі одна 
велика родина згуртована біля нашої парафії.  
 
This year our Parish Council is organizing the combined Easter meal 
(Spilne sviachene) on Thomas Sunday (Sunday after Easter), the 19th 
April immediately after the 9.30 a.m. Divine Liturgy. This is a fitting 
occasion to gather as one great family to share the blessed foods and 
share the Easter joy. Come and book family tables, because there is 
room for everyone.  



ПОДЯКА / THANK YOU 

Висловлюємо щиру вдячність п. Стефану П’єкному, який у суботу 28-го березня допомагав у 
Великодньому чищенні кругом церкви, але помилково його ім’я не було у  попередніх Вістях. Нехай Бог 
вас благословить та обдарує його своїми ласками.  

Many thanks to Mr. Stefan, who also worked at the parish clean up. We forgot to mention his name before. 

Благословення гробів/Blessing of graves  
 

Понеділок 13/04/2015 -  Цвинтар Fawkner 1.30 p.m. - стара секція: 
3.00 p.m. - Fawkner Northern Memorial Park lawn - Воскресні Парастаси 
 
Субота 18/04/2015 - 3 p.m. - Keilor цвинтар 
Неділя 19/04/2015 - 3 p.m. - Цвинтар Fawkner - нова секція, Воскресні Парастаси 
 
Fr. Zenon Chorkawyj  
Saturday 25th of April – Footscray Cemetery: 3.00 pm Parastas 
Sunday 26th of April – Altona Cemetery: 2.00 pm Parastas 
Saturday 2nd of May – Williamstown Cemetery: 2.00 pm Parastas 
Sunday 3rd of May – Sunbury Cemetery: 2.00 pm Parastas 
 
Please Note: Because of a clash of dates, the blessing of graves at the Springvale Cemetery will take place on Sat-
urday, May 2 at 3.00 PM. (NOT April 19 as mentioned in the Cathedral’s Easter Letter - it is mistake) 
(Please, notify other people) 

Слово св. Йоана Золотоустого на ПасхуСлово св. Йоана Золотоустого на Пасху  
  

Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай 
весело ввійде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто весело ввійде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто 
від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. Хто по деввід ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. Хто по дев’’ятій годині ятій годині 
прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по дванадцятій годині прибув, нехай не прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по дванадцятій годині прибув, нехай не 
тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай 
приступить без вагання. І хто прибув лишена пприступить без вагання. І хто прибув лишена п’’яту годину, нехай не боїться, що запізнився. яту годину, нехай не боїться, що запізнився.   

Бо Владика милосердний. Він приймає останнього, як і першого. Він задовольняє однаково і того, хто Бо Владика милосердний. Він приймає останнього, як і першого. Він задовольняє однаково і того, хто 
спізнився, і того, хто працює від ранку. І останнього він милує і про першого дбає; і тому щедро дає, і спізнився, і того, хто працює від ранку. І останнього він милує і про першого дбає; і тому щедро дає, і 
цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри вітає; і зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить.цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри вітає; і зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить.   

Ось тому й увійдіть усі в радість Господа свого, і перші й останні прийміть однаково нагороду! Багаті Ось тому й увійдіть усі в радість Господа свого, і перші й останні прийміть однаково нагороду! Багаті 
й бідні веселіться разом! Витривалі й недбайливі вшануйте цей день! Звеселіться сьогодні ті, що й бідні веселіться разом! Витривалі й недбайливі вшануйте цей день! Звеселіться сьогодні ті, що 
постили, і ті, що не постили! Господня трапеза готова постили, і ті, що не постили! Господня трапеза готова ––  розкошуйте всі! Пасха свята розкошуйте всі! Пасха свята ––  нехай ніхто не нехай ніхто не 
виходить голодним! Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти!виходить голодним! Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти!   

Нехай ніхто не нарікає на вбогість, бо царювання вселюдне настало. Нехай ніхто не засмучується Нехай ніхто не нарікає на вбогість, бо царювання вселюдне настало. Нехай ніхто не засмучується 
гріхами, бо прощення з гробу всім засіяло! Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас гріхами, бо прощення з гробу всім засіяло! Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас 
визволила; знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, хто до аду зійшов: Зазнав він смутку, визволила; знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, хто до аду зійшов: Зазнав він смутку, 
зіткнувшись з його тілом.зіткнувшись з його тілом.  

Передбачивши це, пророк Ісая голосно кликав: Ад засмутився, стрінувши долі тебеПередбачивши це, пророк Ісая голосно кликав: Ад засмутився, стрінувши долі тебе… … Засмутився, бо Засмутився, бо 
знищений; засмутився, бо зневажений. Засмутився, бо смерть на нього прийшла. Засмутився, бо знищений; засмутився, бо зневажений. Засмутився, бо смерть на нього прийшла. Засмутився, бо 
зруйнований. Засмутився, бо звзруйнований. Засмутився, бо зв’’язаний.язаний.  

Взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого не Взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого не 
добачив. Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде перемога? Воскрес Христос добачив. Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде перемога? Воскрес Христос ––  і ти звалений. Воскрес і ти звалений. Воскрес 
Христос Христос ––  і попадали демони. Воскрес Христос і попадали демони. Воскрес Христос ––  радіють ангели. Воскрес Христос радіють ангели. Воскрес Христос ––  і життя вільно і життя вільно 
пливе.пливе.  

Воскрес Христос, Воскрес Христос, ––  і не стало в гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих і початок і не стало в гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих і початок 
воскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки вічні. Аміньвоскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки вічні. Амінь  

Слово св. Йоана Золотоустого на Пасху, яке читаємо під час Пасхальної Утрені  


