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Зазначте собі ці дати у 
календарі / Please mark these 

dates in your calendar 

Школа	Іконопису	/	Classes on Icon painng 
Icon painting sessions regularly held on Monday evenings from 7.00-9.00pm, in the Josef Slypyy Hall near the 
Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne will be suspended till Christmas. For more details contact Mr 
Boris Graljuk, tel. num.: 0419 246 241  

18.12.2014 @ 6 pm – Колядки при 

свічках / Carols be candlelight 

Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує 
усіх наших парафіян, гостей та сусідів на 
вечір колядок при свічках, який відбудеться 
на травнику з боку катедри. Це прекрасна 
нагода зійтися разом, поколядувати та 
скуштувати «наперед» кутю. 
The Parish Council invites all our parishioners, 
visitors and neighbors to the carols by candle-
light, which will be held at the church grass area. 
We invite you along with our neighbors to share 
the joy of the Nativity of our Lord and Saviour 
Jesus Christ. 

21.12.2014 after Divine Liturgy @ 9:30 

– Різдвяний Базар – Christmas Mar-

ket 

У програмі дня буде смачний обід, лотерея та 
можливість вкупити все, що потрібно для святкування традиційного українського Різдва. Буде можливість 
продавати свої особисті продукти на базарі, замовляйте свій стенд в пані Теклі, тел. 0419569184. Щиро всіх 
запрошуємо. 
There will be a tasty meal, raffle and the possibility to purchase everything you need for a traditional Uki Christ-
mas (kutya, poppy seeds, papmushky…). There will be an opportunity for you to sell any goods on the day, so 
please order your stands from Mrs. Theresa Jarworski on 0419 569 184. 

Сьогодні збираємо третю тацу на “Андріїв Гріш”, допомога нашій церкві на поселеннях де немає 
церковної структури! Будьмо жертвенні! 

Today we have the third collection plate  for the “Andrew Penance”, it’s financial help for our church 
around the world where help is needed! Let's be generous!  

Вітаємо всіх із 
чудовим та веселим 
Святом - Днем 

Святого Миколая! 
У День Святого Миколая 

найбільше радості та 
щастя отримують діти. 

Адже саме їх відвідує 
Святий Миколай та дарує 
все, що вони забажають.  

Ми хочемо привітати всіх-
всіх: і дітей, і дорослих із 
цим чудовим святом! Хай 
Святий Миколай принесе 

Вам здоров’я, щастя, 
достаток та все, що тільки Ви забажаєте! З Днем 

Святого Миколая! 
 

We greet you all with great feast day of St. Nicholas! 
Today we celebrate St. Nicholas' day, day  when most children 

receive a lot of joy and happiness. They are visited by St. Nicho-
las today and are granted with whatever they wish. 

We greet you all (children and adults) with this wonderful feast 
day! We wish that Saint Nicholas will bring you health, happi-

ness, wealth and whatever you wish for your self! 



Жінко, ти звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї руки й вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога.  

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.  

Цьогорічна Коляда – This year’s Carol singing 

Наша парафія шукає колядників, які будуть відвідувати наших вірних з колядою під час Різдвяних 
свят. Колядування – це одна з найкращих і найцікавіших традицій нашого народу, отож 
запрошуємо ставати колядниками  та вітати один одного зі світлим празником - Різдва 
Христового. Просимо зорганізувати свою групу колядників та зголоситися до п. Євгена Гавришка 
тел. 0412 475 470 або на парафію, чекаємо на Вас. 
 
Our parish is seeking carol singers to visit our people this Christmas. Carol singing is one of the most in-
teresting Ukrainian Christmas traditions, so let us cheer up our parishioners on this unforgettable feast of 
Christ’s Birth. Please organize your own group of carol singers and register with Ms Eugene Hawryszko, 
tel no. 0412 475 470. We are waiting expectantly for your call! 
 

We are looking for some experts 

Due to a number of urgent requirements of our Cathedral including the repairs to our done and also reno-
vation of some of our rented properties, we a looking for group of leaders in the fields of carpentry, 
plumbing, cabinet making, etc. to help us in a directing and dealing with these problems. We are hopeful 
of organising a committee of volunteers in the about fields to direct and help us to renovate as required. 
 
Also, we are looking for people with business skills to form Finance Commit-
tee. 
If you are able to help, we would be grateful if you were to please contact ei-
ther Fr. Andriy Mykytyuk on 0402 004 117, Stefan Romaniw on 0419 531 
255 or Eugene Hawryszko on 0412 475 470. 

Do not forget to visit parish (Gigsy’s) shop today? 

We have a lot of  Christmas specials and new products from Ukraine! 
Ukrainian KVAS ($4.50) and lot more 
Wheat and poppy seeds for KUTYA 



Порядок Богослужіння 
14.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

17.12.2014 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
19.12.2014 – П`ятниця/Friday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

14.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Lit-
urgy 

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

30.11.2014 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк 
Чергова: п. О. Стефин - тел. 9795 2679 0422 737 404 

07.12.2014 – п–во Пирчак, п. О. Ціхоцький 
14.12.2014 – род. С. А. Рамза 
21.12.2014 – род. І. Г. Лищишин 
28.12.2014 – род. І. Г. Лищишин 

Черговий: п. С. Бабійчук - тел. 9796 6910, 0400 635 959 

 
Зал потрібно приготовляти в неділю о год. 9 ранку або, за домовленням з черговим, у суботу після год. 3.00 п.п. 
Якщо не зможете приготовити в назначений день, то просимо заздалегідь помінятися з кимсь 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 
 

Украı̈нська	Школа	ім.	Лесі	Украı̈нки	в	Нобл	Парку	/	
Ukrainian School in Noble Park 
 

Українська школа ім. Лесі Українки в Нобл Парку, ласкаво запрошує всіх на 60-ліття школи. 
Святкування відбудуться у Неділю, 14-го грудня 2014 у Народному Домі – Українській Школі (26 Chan-
dler Rd, Noble Park) 
У програмі: 11:30 – виставка з історії, смачний обід; 13:30 – ювілейний концерт, чай та кава з солодким. 
Квиток на концерт та чай/каву/солодку - $20 для дорослих, $10 – студенти, діти – безкоштовно. Квитки 

можна замовити до 7-го грудня 2014 в Наді Захарчук за телефонувавши 8707 2903 або 0432 606 534, або 

в Світлани Нагорної – 0421 649 111, або на веб-сайті – www.auvnoblepark.com 

Спілка	Украı̈нськоı̈	Молоді	/	Ukrainian Youth Associaon 
 

КУРС САМОРОЗВИТКУ ТА БАЛ ДЕБЮТАНТІВ 2015  

Починаючи з лютого 2015, Осередок СУМ ім. гет. Івана Мазепи в Мельбурні, буде проводити Курс 
Саморозвитку для юнацтва та молодих людей яким у 2015 виповниться 16 років або більше. 
СУМ Мельборн почав такий курс у 1983 вважаючи, що потрібно глибше приготувати нашу молодь до 
переходу в доросле життя та посвяту для українського та австралійського суспільства.  
Цей курс складається з що тижневих занять в групі, самоокреслення вартостей та життєвих напрямів, 
провідництво, танці та коротенький табір. Закінчується курс Дебютанським Балем в травні 2015р. 
Вважаємо що такий курс корисний для всієї молоді, не лише сумівської. Тому запрошуємо всіх молодих 
людей взяти у ньому участь.  
Прохання зголошуватися до Юлі Ткачук Cолочинської моб. тел. 0404 001 456, або емайл julie@solo.net.au 
 

SELF DEVELOPMENT COURSE & DEBUTANTE BALL 2015  
From February 2015, the Ukrainian Youth Association (CYM) Melbourne will begin its Self-Development Course for young 
men and women, who will be at least 16 years of age in 2015.  
The course was initiated in 1983 as the Board of CYM recognised the importance of supporting young people as they move 
to adulthood and begin contributing to both the Ukrainian and Australian communities.  
The course consists of weekly group activities aimed at leadership, values and life goals development, as well as dancing 
practice and a short camp, culminating in the Debutante Ball in May 2015.  
The main course facilitator this year will be Julie Tkaczuk Soloczynskyj.  
If you know of any other interested young people, please pass this invitation to them and their parents.  
Questions and nominations can be forwarded to Julie Tkaczuk Soloczynskyj on 0404 001 456, or via email julie@solo.net.au  



Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - M. Herceg, S. Hrehoresen-Kozic, O.A. Kmetj, M. Laba, A. 
Naligetty, P. Shaw, J.S. Soltys, Р. Зварич, Р. Коцай, М. Панчак. 
Пожертви від кухні / Donations from Kitchen: 30/11/2014 - $100 Р.М. Коцай; 7/12/2014 - $100 П.В. 
Лаголат. 

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків 

Church & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovation    

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery Upkeep of the Cathedral, Presbytery Upkeep of the Cathedral, Presbytery Upkeep of the Cathedral, Presbytery 

and conventand conventand conventand convent    

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary FundBishop & Seminary FundBishop & Seminary FundBishop & Seminary Fund    

Патріарший Фонд 
Patriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal Fund    

Чищення Катедри 
Cleaning of the churchCleaning of the churchCleaning of the churchCleaning of the church    

Християнське виховання, освіта та шкільництво  

Християнська сім’я є найважливішим середовищем не тільки сприйняття дару 
нового життя, а й розвитку цього життя. У процесі виховання сім’я розвиває і 
виховує людину в усій її повноті та всіх її вимірах. Батьки є першими, хоч і не 
єдиними вихователями своїх дітей, і ніхто не може позбавити їх цієї 
відповідальності. Батьки мають право та обов’язок виховувати своїх дітей по-
християнськи, тож повинні шукати найкращих засобів для ефективного 
сповнення цього обов’язку. Батьки відповідальні за передання своїм дітям 
скарбу віри та покликані довести своїх дітей до «зросту повноти Христа» (Еф. 4, 
13). Особа вихователя має високу гідність: «Якщо люди, які різьблять статую 
царя або малюють його зображення, втішаються такою великою славою, то чи ж 

не більше ми, котрі відкриваємо щораз то більшу красу Царського Образу (адже людина сотворена на образ Божий) 
і Його справжню подобу, втішатимемося несказанними благами?» 
Держава і суспільство на підставі засади допоміжності повинні допомогати батькам сповнити їхній батьківський 
обов’язок, але не можуть перебирати на себе роль сім’ї у вихованні дитини. Суспільство бере на себе обов’язки 
виховання молоді лише тоді, коли батьки не можуть сповнити свого батьківського обов’язку. Натомість держава 
повинна створити належні умови для освіти й шкільництва відповідно до бажання та волі батьків. Християнська 
сім’я має право посилати дітей до тих шкіл, які можуть забезпечити виховання дітей і молоді в християнському 
дусі. 
Виховна місія Церкви як Матері й Учительки – в тому, щоб звіщати дорогу спасіння та допомагати зростати у 
Христі. Церква виховує своїх дітей через літургійне життя, впроваджує їх у глибину християнської віри через 

катехизу, кормить їх Словом Божим та Тілом і Кров’ю Христовими. Водночас Церква створює католицькі школи 

різного рівня та університети для того, щоб наступні покоління могли зростати в християнській і громадянській 

свідомості й таким чином були спроможні переображати культуру, в якій живуть. 

A. Harasemcuk $50.00 

J.N. Sulema $50.00 

Ф.І. Фігурек $50.00 

М. Панчак $25.00 

I. Dorockyj $20.00 

M. Herceg $20.00 

S. Kosylo $20.00 

M. Laba $20.00 

M. Maljanek $20.00 

P. Shaw $20.00 

I.S. Soltys $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

К. Грушовська $20.00 

д.М.Н Жилан $20.00 

Р. Зварич $20.00 

Р. Коцай $20.00 

A. Laba $10.00 

A.S. Laba $10.00 

С. Коцай $10.00 

M. Herceg  $      50.00  

A. Naligetty  $      50.00  

P. Shaw  $      50.00  

I.Ф. Фігурек  $      50.00  

М. Панчак  $      40.00  

O.A. Kmetj  $      20.00  

A.S. Laba  $      20.00  

M. Laba  $      20.00  

A.S. Laba  $      20.00  

J.S. Soltys  $      20.00  

А. Глуханич  $      20.00  

Р. Зварич  $      20.00  

Р. Коцай  $      20.00  

С. Коцай  $     10.00  

S. Dekun $20.00 

I. Dorockyj $20.00 

M. Lutrov $20.00 

M. Maljanek $20.00 

J.M. Rud $20.00 

J.N. Sulema $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

Р. Коцай $20.00 

M.M. Sikora $10.00 

I. Dorockyj $20.00 

M.M. Sikora $20.00 

J.N. Sulema $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

К. Грушовська $20.00 
I. Dorockyj $20.00 

J.N. Sulema $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 



There are no strangers here, only friends we have not met 

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, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, 
увидівши чудо, зжахнувся, і мертві востали, * а творіння, бачачи, 
радується разом з тобою, * і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, 
оспівує Тебе повсякчасно. 

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

Богородичний, глас 2: В молитвах невсипущу Богородицю * і в 
заступництвах незамінне уповання * гріб і умертвіння не 
втримали. * Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто 
вселився в утробу приснодівственну. 

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 Ефесян послання святого апостола Павла читання 
(Еф. 6, 10-17). 

Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. 
Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч 
хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й 
крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього 
світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось 
чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої 
години ви мог043Bи дати опір і, перемагаючи все, міцно 
встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, 
вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість, 
щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, 
яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть 
також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. 

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. 13, 10-17). 

Того часу Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж 
там одна жінка що її тримав дух у недузі вісімнадцять років: 
вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. 
Побачивши її Ісус, покликав і промовив до неї: “Жінко, ти 
звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї руки й вона 
зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді 
начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у 
суботу, озвався і мовив до народу: “Шість день є, коли 
маєте працювати; тоді, отже, приходьте й 
оздоровляйтесь, а не в день суботній.” Господь у 
відповідь сказав до нього: “Лицеміри! Чи кожний з вас не 
відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його 
поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав 
ось вісімнадцять років, не треба було від цих узів 
звільнити в день суботній?” І як він говорив це, усі 
противники його засоромились, а ввесь народ радів усім 
славним вчинкам, які він зробив. 

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 2): You rose from the tomb, O almighty Saviour,* and 

Hades, seeing this wonder, was stricken with fear; and the dead arose.* 
Creation saw and rejoices with You, and Adam exults,* And the world, my 
Saviour, sings Your praises forever. 

Now and for ever and ever. Amen. 
Theotokion (Tone 2): The tomb and death could not hold the Mother of 

God,* unceasingly in her intercession and an unfailing hope of patronage,* 
for as the Mother of Life she was transferred to life* by Him Who had dwelt 
in her ever-virgin womb. 

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 epistle of St. Paul to the Ephesians (Eph. 6, 10-

17) 
Brethren, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on 

the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of 
the devil. For we are not contending against flesh and blood, but against 
the principalities, against the powers, against the world rulers of this 
present darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the 
heavenly places. Therefore take the whole armor of God, that you may be 
able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand 
therefore, having girded your loins with truth, and having put on the 
breastplate of righteousness, and having shod your feet with the 
equipment of the gospel of peace; besides all these, taking the shield of 
faith, with which you can quench all the flaming darts of the evil one. And 
take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word 
of God. 

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). 
Gospel: 
A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 13, 10-17) 
At that time Jesus was teaching in one of the synagogues on the 

sabbath. And there was a woman who had had a spirit of infirmity for 
eighteen years; she was bent over and could not fully straighten herself. 
And when Jesus saw her, he called her and said to her, "Woman, you are 
freed from your infirmity." And he laid his hands upon her, and 
immediately she was made straight, and she praised God. But the ruler of 

the synagogue, indignant because Jesus had 
healed on the sabbath, said to the people, 
"There are six days on which work ought to be 

done; come on those days and be 
healed, and not on the sabbath day." 
Then the Lord answered him, "You 
hypocrites! Does not each of you on the 
sabbath untie his ox or his ass from the 
manger, and lead it away to water it? And 
ought not this woman, a daughter of 
Abraham whom Satan bound for 
eighteen years, be loosed from this bond 
on the sabbath day?" As he said this, all 
his adversaries were put to shame; and 
all the people rejoiced at all the glorious 
things that were done by him. 
Communion Verse: Praise the Lord 
from the heavens; praise Him in the high-
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Читання Святого 

Письма 



Дата 

Date 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

14.12.2014 
Неділя 
Sunday 

27-ма Неділя по П’ятдесятниці (глас 2) 
Святого пророка Наума 

  
27th Sunday after Pentecost (Tone 2) 

Holy prophet Nahum 

читання/reading 
Eph. 6, 10-17 

Luke 13, 10-17 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Noble Park 

15.12.2014 
Понеділок 

Monday 

Святого пророка Авакума 
  

Holy prophet Habakkuk 

читання/reading 
2 Tim. 2, 20-26 
Luke 19, 37-44 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

16.12.2014 
Вівторок 
Tuesday 

Святого пророка Софонії 
  

Holy prophet Zephaniah 

читання/reading 
2 Tim. 3, 16-4, 4 
Luke 19, 45-48 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

17.12.2014 
Середа 

Wednesday 

Святої великомучениці Варвари. Преподобного Йоана 
Дамаскина 

  
Holy great martyr Barbara. Venerable father John Damascene 

читання/reading 
2 Tim. 4, 9-22 
Luke 20, 1-8 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

18.12.2014 
Четвер 

Thursday 

Перподобного й богоносного Сави Освященного 
  

Venerable God-bearing father Sabbas the Sanctified 

читання/reading 
Tit. 1, 5-2, 1 

Gal. 5, 22-6, 2 
Luke 20, 9-18 

Matt. 11, 27-30 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Молебень/ Moleben 
Noble Park 

19.12.2014 
П’ятниця 

Friday 

Святого Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця 
  

Holy father Nicholas, Wonderworker, Archbishop of Myra 

читання/reading 
Heb. 13, 17-21 
Tit. 1, 15-2, 10 
Luke 6, 17-23 

Luke 20, 19-26 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy  
Cathedral 

Noble Park 

20.12.2014 
Субота 

Saturday 

Святого Амвросія, єпископа Медіолянського 
  

Holy father Ambrose, bishop of Milan 

читання/reading 
Eph. 1, 16-23 

Luke 12, 32-40 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

21.12.2014 
Неділя 
Sunday 

28-ма Неділя по П’ятдесятниці (глас 3) 
Преподобного Патапія 

  
28th Sunday after Pentecost (Tone 3) 

Venerable father Patapius 

читання/reading 
Col. 1, 12-18 

Luke 17, 12-19 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Noble Park 

Година 

Time 

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

 
 

10 am  

9 am 

9 am 

9 am 

9 am 
 
 

12 pm 

10 am 
6 pm 

 
10 am 

9 am 

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

 
10 am  

Порядок Богослужінь / Order of ServicesOrder of ServicesOrder of ServicesOrder of Services    

15/12/2014 Revelation 7 

16/12/2014 Revelation 8 

17/12/2014 Revelation 9 

18/12/2014 Revelation 10 

19/12/2014 Revelation 11 

20/12/2014 Revelation 12 

21/12/2014 Revelation 13 

22/12/2014 Revelation 14 

23/12/2014 Revelation 15 

24/12/2014 Revelation 16 

25/12/2014 Revelation 17 

26/12/2014 Revelation 18 

27/12/2014 Revelation 19 

28/12/2014 Revelation 20 

Holy Scripture leads us to God and opens the way to knowledge of God, St. John Chrysostom 

We propose to you a program of the reading of the Holy Scripture for the year. 

By doing this a few minutes each day during the year, we will read the whole New Testament. 
Every week in the Parish bulletin you can find the schedule of the readings for a week. 

First of all we encourage you to read the Bible together with your family. Please find below a dai-
ly schedule to read the Holy Scripture together as a family or privately a bit at a time. 

Structure: 

Light a candle; Sit and be in quite for 2-3 minutes; Then read a prayer: 

Make the pure light of Your Divine knowledge shine in our hearts, О loving Master. Open the 

eyes of our minds that we may understand the message of Your gospel. Instil in us the fear of 

Your blessed commandments that we may subdue all carnal desires and follow a spiritual 

way of life, thinking and doing all that pleases You. For You, О Christ our God, are the en-

lightenment of our souls and bodies, and we give glory to You, together with Your eternal 

Father and Your most holy, good, and life-giving Spirit, now and for ever and ever. Amen. 

Then read a passage from the New Testament (according to the schedule); Reflect for a few 
minutes about what you read 

Reading of the Holy Scripture 


