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Eparch 
Most Rev. Peter Stasiuk, 

C.Ss.R. 

mob.: 0419 397 857 

Cathedral Administrator  

Fr. Olexander Kenez  

mob.: 0413 097 652  

Priests in the Parish 
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 Hawryszko 

mob.: 0412 475 470 
_____________________ 

Monasteries: 

Basilian Sisters 

Phone: (03) 9329 0749   
 

Sisters Servants of Mary 
Immaculate 

Phone: (03) 8339 0156  

Order of Services for the week 13/09-20/09/2015 

Sun (13/09)- Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mon-Fri (14/09-18/09) - Divine Liturgy                          9.00 am 

Sat (19/09) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (20/09) - Divine Liturgy             8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Засідання Парафіяльної Ради  
 Parish Council meeting 

Чергове засідання Парафіяльної Ради нашої парафії 
відбудеться завтра у понеділок 14-го вересня о 7:30 
вечора у кафе Трембіта. Присутність усіх членів ПР – 
обов`язкова. 

The Parish Council meeting will take place tomorrow on 
Monday 14th September, at 7.30 p.m. in the café  
Trembita. All  members presence is obligatory! 

Ss Peter & Paul, Ukrainian Catholic Cathedral 
35 Canning Street, North Melbourne, VIC 3051 

Phone: (03) 9320 2566   Fax: (03) 9320 2544  Email: melbourneparish@catholicukes.org.au 

Дорогі парафіяни! Купуємо нові священичі ризи з 
України для нашої катедральної парафії за ціною $300 
за один комплект. П’ятеро парафіян вже пожертвували 
на ризи повну суму, двоє дали пожертву, а ще кілька 
повідомили про свій намір пожертвувати.  
Будьте жертвенні! 

Dear parishioners, we are buying new priestly vestments 
from Ukraine for the Cathedral Parish. Each set costs 
$300. Five parishioners have already donated the full 
sum and two have given a donation while a few have  
stated their intention to donate.  
We ask you to be generous. 



Парафіяльні вісті на email! 

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

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 in-
terest in receiving the Parish newsletter in this format. Our email address is 
above↑ 

Загальні Збори Парафіяльної Ради 

Загальні Збори Парафіяльної Ради відбудуться у неділю 27 вересня о 
годині 12:30 дня у залі Патріарха Йосифа. Цього року, згідно із 
Статутом Єпархії, вибратиметься нового (нову) голову Парафіяльної 
ради та частину управи. Всіх, які зацікавлені зайняти цей пост, 
просимо вже зголошуватися на парафію, тел 93202566 або до п. 
Стефана Романіва, тел. 0419531255 або до п. Євгена Гавришка, тел. 
0412475470. Також нам потрібно обрати ще 10 нових членів до ПР, 
тому просимо Вас до участі у житті нашої парафії.  

The Parish annual general meeting shall take place on the 27th of Septem-
ber.  Those interested in helping out on the parish council this term, please  
contact: Parish 93202566          Stefan Romaniw  0419531255     

Eugene Hawryszko  0412475470 

У парафіяльному магазині тепер є eftpos, з 
допомогою якого ви можете платити безготівково 
банківською карткою.  
The parish shop has an eftpos machine. You can  now 
pay by bank card. 

Якщо хтось бажає розмістити свою рекламу до церковного 
календаря на 2016 рік, просимо звертатися до п. Євгена 
Гавришка за телефоном 0412 475 470 

Those wishing to place an advertisement re their company in 
the 2016, church calendar. Could you please ring Eugene 
Hawryszko on  0412 475 470 

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au


Патріарший Фонд  
Patriarchal Fund 

Жертводавці на ремонт катедри  
Church & parish buildings renovation 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Пожертва на утримання катедри та 
відновлення парафіяльних будинків 

Cathedral upkeep & maintenance donation 

M. Mazur $30.00 

Михайлик $50.00 

Б. і Х. Герчанівський $50.00 

О. і А. Кметь $20.00 

A. V. Papuga $20.00 

S. Zylan $20.00 

A. M. Demcesen $20.00 

Б. і Х. Герчанівський $50.00 

S. Zylan $20.00 

A. M. Demcesen $20.00 

О. і А. Кметь $20.00 

Коли хтось бажає отримати відео-диск з Візиту 
Патріарха Святослава до нашої Єпархії, який 
відбувся в вересні минулого року, звертайтеся до п. 
Євгена Гавришка у парафіяльному залі по Службі 
Божій або за тел. 0412 475 470 

If anybody wants to buy a DVD of the Visit of  
Patriarch Sviatoslav to our Eparchy please contact  
Mr Eugene Hawryszko, tel. 0412 475 470 

 
 
 

Стефанія Жилан, Ірина Умриш, Франко Лейчак, Сімон Лейчак, Джей-
сон Лейчак, пожертвували на священичі ризи по $300. Ева Москалюк 
та Антін Гралюк по $50. Щиро дякуємо за ваші пожертви.   
 

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ!       

Б. і Х. Герчанівський $50.00 

A. M. Demcesen $20.00 

Ana Laba $20.00 



СЕРПЕНЬ/AUGUST 2015 

У продажі найновіше число “Церкви і Життя”, у цьому числі читайте: 

 Просфора, слово Владики Петра – ст. 1 
 Новини з України – ст. 2 і 3 
 З життя нашої Єпархії – ст. 4 
  З життя новозеландських українців – ст. 5 
  Свято Преображення – ст. 6 
 Пам’ятник митр. Андрею Шепитицькому у Львові – ст. 7 
 Ганна Гопко в Мельбурні – ст. 8 
 Блакитна мрія; Blue Bay Cheese – ст. 10 
 Різні цікавинки – ст. 11 
 Бесіда з Патріархом Любомиром – ст. 12 

 Патріарший Собор – ст. 13 
 Отець Богдан Прах  
    ректор УКУ - ст. 14 
 Мовна Шизофренія – ст. 16 
  Празник в Канберрі – ст. 18 
 Український Спорт – ст. 19 і 20 
 
Перeдплачуйте “Церкву і Життя”, тел. 
03 9230 2512 або e-
mail: churchandlife@catholicukes.org.au 

************************************************** 
The newest edition of the Eparchial  

newspaper “Church and Life” is on sale now. 
In this edition you can find: 

 Prosfora – Offering by  
    Bishop Peter – p. 1 
 Dr Andrew Kania – p. 2 

 Melbourne Parish Celebrates family Liturgy  
and Church and Life staff meet – p. 3 

 News from our Eparchy – p. 4 
 Vision 2020 – p. 6 
 Travel – p. 9 
 Obituary – p. 10 
 Community News and Ukraine crisis – p. 11 
 Sheptyckyj monument in Lviv – p. 14 
 The long view on Russia – p. 16 
 
Subscribe to Church and Life, only $100 per annum.  
Call 03 9230 2512 or e-mail: churchandlife@catholicukes.org.au 

mailto:churchandlife@catholicukes.org.au
mailto:churchandlife@catholicukes.org.au


September 20 
Alexander Dudij 
Julian Levkut 
Simon Herczaniwski  
Michael Herczaniwski 

September 27 
Olivia Figurek 
Talya Herczaniwski 
Damian Figurek 
Marko Lescesin 

 

October 4 
Theodore Rossetto 
Zachary Rossetto 
Marko Lescesin 
Josep Adamec 
Lucas Chihotski 
Maksym Kogut 

October 11 
Daniel Denley 
Lian Sikora 
Alek Sikora 
Julian Levkut 

FIRST HOLY CONFESSION &  
SOLEMN HOLY COMMUNION 

We ask you to pray for the following  

children, who are preparing for 

their First Holy Confession and 

Solemn Holy Communion on 

Sunday October 4th 2015 - 

Barker Cathryn, Burlak  

Kristian, Chihotski Benjamin, 

Cicala Ceejay, Disher Britney, 

Disha Rebecca, Kosyka Nina, 

Kogut Kalyna, Lescesin 

Marijana, Marshall Oliver Ray, Pilling Mathew, Pilling 

Joshua, Stazko Matthew Ron, Tandy Isobel Cate,  

Denley Daniel. 

Просимо молитися за вищезгаданих дітей , котрі 

приготовляються до їхньої Першої Святої Сповіді та 

Урочистого Святого Причастя, яке відбудеться в неділю  

4-го жовтня 2015 р. 

 ALTAR SERVERS IN CATHEDRAL PARISH 



 

Повчання Святого Йоана 
Золотоустого про молитву та 

духовну тверезість  

1. Господь запові-
дає не лише про-
щати тому, хто 
обкрадає тебе і 
займається лихва-
рством, а ще й ка-
же любити його 
якнайсильніше та 
щиро. Бо це, саме 
це бажаючи при-
щепити, сказав 
Він: Моліться за 

тих, що вас зневажають(Лк. 6, 28) — 
що ми зазвичай робимо для тих, кого 
сильно любимо. Так Христос заповів 
молитися за кривдників — ми ж засід-
ки їм влаштовуємо; і, отримавши наказ 
благословляти тих, що нас клянуть, за-
кидуємо їх тисячами проклять. 
 2. Помолитися, кажеш, я і вдома 
можу, але чути бесіди й науки вдома 
не можу (викриваються ті, що вийшли 
з церкви, прослухавши бесіду Золото-
устого після Євангелія). Обманюєшся, 
чоловіче. Помолитися, звичайно, мож-
на і вдома, але так помолитися, як у 
церкві, не можна, — де так багато от-
ців і де такий однодушний зойк заси-
лається до Бога. Не будеш ти так почу-
тий, коли молишся до Бога за себе сам
-один, аніж (коли молишся Йому) зі 
своїми братами. Бо тут є щось більше, 
як-от: однодумність, згода, союз любо-
ви й молитви єреїв. Єреї для того й по-
ставлені предстояти в зібраннях, щоб 
слабші самі по собі молитви народу 
були піднесені їхніми сильнішими мо-
литвами і разом із ними піднімалися 
на небеса. До того ж, яка користь із 
проповіді, якщо з нею не поєднується 
молитва? Спочатку молитва, а потім 
слово. Так і апостоли кажуть: Самі ж 

ми будемо перебувати пильно у моли-
тві та служінні слова (Ді. 6, 4). Так 
робить і Павло, завжди починаючи 
свої послання молитвою, щоб як світ-
ло передує смолоскипові, так світло 
молитви випереджувало слово. Якщо 
привчишся старанно молитися, то не 
матимеш потреби в поученні від рів-
них тобі рабів, тоді-бо Бог сам без 
будь-якого посередника просвітлюва-
тиме ум твій. Якщо ж молитва одного 
має таку силу, то тим більшу — молит-
ва, спільна з багатьма. У неї більше си-
ли й відваги, аніж у тієї, що твориться 
вдома, наодинці. Звідки це бачимо? 
Послухай, як говорить про це Павло: 
Він визволив нас від такої смерти, і 
визволяє далі. Маємо надію, що він ще 
визволить нас, якщо й ви допоможете 
вашою молитвою за нас (2 Кор. 10-11). 
Так і Петро визволився із в'язниці, бо 
Церква молилася горливо Богові за 
нього (Ді. 12, 5). Якщо ж Петрові мо-
литва Церкви принесла користь, то чо-
му ти, скажи мені, зневажаєш її силу і 
якого можеш очікувати пробачення? 
Послухай ще — ось і сам Бог каже, що 
Він не може не прислухатися, коли 
многота народу слушно надокучає Йо-
му в молитві. Бо, виправдовуючи пе-
ред Йоною швидке помилування ніне-
вітян, Він каже: Тобі жаль тикви, дар-
ма що ти не поравсь коло неї й не зро-
стив її, — що за одну ніч виросла і за 
одну ніч пропала. А мені б то не жаль 
було Ніневії, великого міста, в якому 
живе більше ста двадцяти тисяч 
душ (Йона 4, 10-11). Він не просто на-
гадує тут про многоту народу, а щоб 
затямити тобі, що суголосна молитва 
багатьох має велику силу.  
3. Предмет моїх постійних повчань — 
щоб із ревною молитвою поєднати нам 
тверезу думку та пильну душу (це в 
храмі,  на Літургії). Диявол, бачачи 
твою полум'яну й збуджену на молитві 



душу, зрозуміє, що шлях до твоїх по-
мислів для нього недоступний. Поба-
чивши, що ти позіхаєш і не дослухає-
шся до себе, він притьмом заскоче в 
тебе, немов у порожнє, полишене жи-
тло. Якщо ж побачить, що ти зосеред-
жений, пильний і неначе приєднаний 
до небес, то навіть не посміє на тебе 
поглянути. Тож пошкодуй себе й заго-
роди лукавому демонові вхід у свою 
душу. Ніщо так не перегороджує йому 
дороги, як належна й тепла молитва. 
 4. Як думаєш, що наказує диякон, 
проголошуючи: прості (орvоі— вип-
роставшись), станьмо гідно. Не що ін-
ше, як те, щоб ми скинули свої розлогі 
помисли й, струсивши духовне розтлі-
ння, породжене в нас жит-
тєвими клопотами, поста-
вили свою душу просто пе-
ред лицем Бога. А що це 
істинно так є, що слово це 
стосується не тіла, а душі, 
що велить воно її постави-
ти просто, послухаємо Пав-
ла, який саме в цьому сенсі ужив цей 
вислів. Бо, простираючи слово до лю-
дей, що були готові впасти духом під 
тягарем бід, вінговорив: Випростайте 
ваші охлялі руки та зомлілі коліна 
(Євр. 12, 12). Невже скажеш, що він 
говорить тут про тілесні руки й ноги? 
Зовсім ні, бо звертається він не до 
тих, що змагаються в бігові й бороть-
бі, а цими словами він переконує від-
будувати силу внутрішніх помислів, 
розбитих спокусами. 
 5. Подумай, біля кого ти стоїш? З 
ким приступаєш призивати Бога? Із 
херувимами. Тож дослухайся до тих, 
що стоять в однім хорі з тобою, і цього 
буде тобі досить для підтримання тве-
резости, коли пам'ятатимеш, що ти, 
обтяжений тілом і сплетений із плот-
тю, удостоєний оспівувати спільного 
Владику разом із безтілесними. Отож, 

беручи участь у цих священних і таїн-
ственних піснях, нехай ніхто не сміє 
стояти тут із розшарпаною увагою і 
розслабленою ревністю, ніхто хай у 
той час не переймається житейськими 
помислами, а, прогнавши з ума все зе-
мне й усеціло перенісшись на небо, 
так підноси всесвяту пісню Богові сла-
ви й величі, неначеб ти стояв побіля 
самого престолу слави обіруч із сера-
фимами. Для цього й звелено нам сто-
яти гідно в цей час. Бо стояти гідно не 
що інше означає, як стояти так, як на-
лежить людині перед лицем Бога, — зі 
страхом і трепетом, з тверезою і пиль-
ною душею. 
 6. Те, що й цей заклик (станьмо; пе-

ред цим тлумачили ми 
орvoі — випростав-
шись) стосується до ду-
ші, знову показав апос-
тол Павло,мовлячи: Сті-
йте так у Господі (Фил. 
4, 1). Бо як стрілець, ба-
жаючи влучити стрілою 

просто в ціль, насамперед стає сам і, 
правильно вставши навпроти цілі, по-
чинає стріляти, так і ти, бажаючи влу-

чити в злу голову диявола, передше 
потрудися встановити помисли, щоб, 
утвердившись у правильному і безпе-
решкодному стоянні, влучно кидати в 
нього стріли. 

Продовження в наступному випуску Вістей... 

“Помолитися, 
кажеш, я і вдома 
можу, але чути 
бесіди й науки 

вдома не можу...” 





Praying the Gospel  
Lectio Divina 

 

 Lectio Divina is a Latin expression that 

means “divine or sacred reading.” It consists of 
reading a passage from scripture, reflection and 
prayer. The process of reading and reflecting is 
a prayer. The scripture passages in this case are 
chosen from the Byzantine Gospel Lectionary 

as used in the Ukrainian Catholic Church. Re-
flections will be chosen from various sources 
and identified as used. 

Praying Lectio Today 

 Relax your body and sit straight, eyes 

shut and feet on the floor. Then practice the fol-
lowing four simple steps: 

 Read the assigned scripture passage and 
then read the brief reflection assigned to the 
passage you have read. Lectio. 

 Pray the passage by looking for a specific 
meaning that comes to mind as you read it 
again. Meditatio. 
 Pick a word or sentence or idea that sur-

faces from the text. Perhaps the reading reminds 
you of a person, place or experience. If so pray 
about it. Compose your thoughts into a simple 
word or phrase. Oratio. 

 In silence, with eyes closed, focus on 
your breathing. Let your thoughts and feelings 
fade as you consider the images from the previ-
ous step. Contemplatio. 

 This exercise may take 10 to 20 minutes. 

The Sixteenth Week after Pentecost 
 

This week we pray with selections taken mostly from the gospel of St Mark. 
All these passages are extracts from the Byzantine lectionary which is read 
in full at the Divine Liturgy during the week. I have selected an abbreviated 
selection from each for the purpose of prayer and reflection.  

 

Monday 14
th

 September               (Mark 6:55-7:8)  

Reflection 

Most Christian readers today habitually think of purification rites and ko-
sher food rules as evidence of an unenlightened Jewish legalism. This preju-
diced view must be set aside in thinking about the issues raised by the de-
bate in this portion of Mark. The Israelite community needed to remember 
that it was different  from the nations in order in order to preserve its faith 
in God as the true creator, ruler and judge of the world.  

Tuesday 15
th

 September         (Mark 7:5-16)  

Reflection 

The sayings on defilement challenge readers to think about the real chal-
lenge posed by the gospel. It would, in fact, be much easier to follow any 
number of ritual practices than to transform our hearts. People come to hold 
on to merely human traditions as if they were divinely revealed. At the same 
time the very basic virtues of love, reconciliation, and the good news that 
God has come among us as saviour get lost.  



Wednesday 16
th

 September         (Mark 7:14-24) 

Reflection 
Jesus asserts that nothing one eats or drinks can defile a person. Instead of 
concern with external categories, Jesus insists that impurity comes from 
within. Jesus teaching which refers to “what is taken into” and “comes out” 
of a person shifts the focus to rules that govern the behaviour of all Jews. 
Mark’s Gentile audience clearly did not observe any restrictions about food. 
Inner purity is substituted for kosher rules. 
 
Thursday 17

th
 September    (Mark 7:24-30) 

Reflection 
Many modern readers are offended by Jesus initial conduct. He treats a non-
Jewish woman with a severity that he has not shown to any of the others 
who have sought healing. At the same time, Jesus acknowledges that the 
woman’s word has overthrown his own. She uses the same technique on Je-
sus that he has used on his opponents. Mark’s readers know that the tem-
poral sequence implied in “the children first” was a reality. Dogs under the 
table are within the household; they are not strangers to the family. 
 
Friday 18

th
 September           (Mark 8:1-10) 

Reflection 
In incorporating another version of the feeding story, Mark highlights its 
significance.  Christians from the developed countries might ask themselves 
two questions: Is there something about Jesus that would justify going to a 
deserted place to hear him without any “fast food” for three days? Do we 
really need all the resources that we consume for ourselves, or should com-
passion for others motivate us to share more of what we have?  

Saturday19
th

 September     (Matt 24:34-44) 

Reflection 
The statement about this generation not passing away until all these things 
have taken place, underlined by the added comment about Jesus’ words not 
passing away had surely been rendered inaccurate at the time of composi-
tion of the gospel. Matthew preserve this traditional material  to reinforce 
the sense that the events spoke on will most certainly—and very soon—take 
place. Finally, the confession of ignorance on Jesus’ part of the actual tim-
ing has caused problems for Christology down the ages. It is best interpret-
ed as part of Jesus’ complete surrender of his entire fate into the hands of 
the Father. As he goes obediently to his death, the time of his return to claim 
the world for the kingdom, no less than his being raised from death, rests 



completely with the Father.  

Sunday 20
th

 September 

The Parable of the Talents 
14 ‘For it is as if a man, going on a journey, summoned his slaves and entrusted 
his property to them; 15to one he gave five talents,* to another two, to another 
one, to each according to his ability. Then he went away. 16The one who had re-
ceived the five talents went off at once and traded with them, and made five 
more talents. 17In the same way, the one who had the two talents made two more 
talents. 18But the one who had received the one talent went off and dug a hole in 
the ground and hid his master’s money. 19After a long time the master of those 
slaves came and settled accounts with them. 20Then the one who had received 
the five talents came forward, bringing five more talents, saying, “Master, you 
handed over to me five talents; see, I have made five more talents.” 21His master 
said to him, “Well done, good and trustworthy slave; you have been trustworthy 
in a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of 
your master.” 22And the one with the two talents also came forward, saying, 
“Master, you handed over to me two talents; see, I have made two more talents.” 
23His master said to him, “Well done, good and trustworthy slave; you have been 
trustworthy in a few things, I will put you in charge of many things; enter into 
the joy of your master.” 24Then the one who had received the one talent also 
came forward, saying, “Master, I knew that you were a harsh man, reaping 
where you did not sow, and gathering where you did not scatter seed; 25so I was 
afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is 
yours.” 26But his master replied, “You wicked and lazy slave! You knew, did 
you, that I reap where I did not sow, and gather where I did not scatter? 27Then 
you ought to have invested my money with the bankers, and on my return I 
would have received what was my own with interest. 28So take the talent from 
him, and give it to the one with the ten talents. 29For to all those who have, more 
will be given, and they will have an abundance; but from those who have noth-
ing, even what they have will be taken away. 30As for this worthless slave, throw 
him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.”  

  Matt 25:14-30 
Reflection 
Jesus may have told this parable to illustrate varying human capacities in re-
lation to God’s gift of the kingdom. Those who understand that it is the pure 
gift of a boundlessly generous God—to be received unearned as little chil-
dren receive gifts from those who love them—ready themselves for its full 
reception by living in the free, creative way illustrated by the first two 
saves. Those who are crippled  by a restricted idea of God and the way God 
operated with human beings run the risk of missing out on the kingdom al-
together. 

javascript:void(0);


Порядок Богослужінь 
13/09/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy  
16/09/2015 – Fri – 12 pm – Moleben  
20/09/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

Черговий: Ярослав Бабійчук 
 

    20.09.2015 – род. Бабійчук   
    27.09.2015 – П–і О.Сапун,род.М.Х.Лищишин 
    04.10.2015 – род. Стефин  
    11.10.2015 – 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 cама, а для 
одного це затяжко. 

 Fr Robert Stickland Tel.:  0438 884 968 9798 4968 
 

Читання тижня / Readings 

13/09/2015 - 2 Cor. 4, 6-15 / Mt. 22, 35-46  
14/09/2015 - 1 Tim. 2, 1-7 / Lk. 4, 16-22  
15/09/2015 - Gal. 5, 11-21 / Mk. 7, 5-16 
16/09/2015 - Gal. 6, 2-10 / Mk. 7, 14-24  
17/09/2015 - Eph. 1, 1-9 / Mk. 7, 24-30 
18/09/2015 - Eph. 1, 7-17 / Mk. 8, 1-10  
19/09/2015 - 1 Cor. 10, 23-28 / Mt. 24, 34-44  
20/09/2015 - Gal. 6, 11-18 / Jn. 3, 13-17  

PLEASE NOTE 

Якщо хтось потребує священика негайно, просимо 
дзвонити на мобільний телефон до будь-якого 
священика, номери яких подані на першій сторінці 
зліва у Вістях. 

When a priest is required, in the case of the emergency, 
please call any priest of the parish on his mobile num-
ber as listed on the front page of the Parish Bulletin. 


