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Ss Peter & Paul, Ukrainian Catholic Cathedral, 35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051 
Phone: (03)93202566: Fax: (03)93202544: E-mail: melbourneparish@catholicukes.org.au;  

Web: www.catholicukes.org.au / Rev. Oleksander Kenez - Cathedral Administrator 9320 2566;  
Noble Park -  Fr. Robert Stickland, 97984968 or 0438884968 

Icon Classes  
Icon Classes will start on Wednesday, February 25, 2015 at the parish hall 
at 7.00 p.m. For more information please contact Sister Maria:  

    8339 0156, 0421 086 393  
    ssmimel@gmail.com 

Вечірня прощення  

У неділю 22-го лютого о годині 5 
вечора у нашій катедрі буде 
правитися Вечірня прощення, з 
якою позначатимемо початок 
Великого Посту. Чому ми 
правимо Вечірню прощення? Ця 
молитва має коріння ще від 
початку християнства в Україні, 
коли монахи на час посту 
розходились з монастирів в пустелі, щоб на самоті, 
наслідуючи Ісуса сорок днів, постити та боротись з 
пристрастями. В цей останній день перед постом 
вони прощались один з одним. Це було прощання 
не тільки тому, що вони казали „прощавай”, але 
тому, що вони казали „прости” - просячи прощення 
за все те, чим образили один одного за минулий 
рік. Простім один одному за усі провини, свідомі і 
несвідомі, і шукаймо прощення, бо тільки так 
зможемо добре постити і бути близькими до Ісуса. 
Запрошуємо усіх на вечірню, щоб з молитвою на 
устах і серці простили один одному.  

БЛАГОСЛОВЕННЯ СВІЧОК 

Сьогодні 15-го лютого є свято Свято Стрітення Господнього, а тому після 
кожної Святої Літургії будуть благословитися свічки. Якщо ви не маєте 
свічку із собою, то можете купити в церкві. 

 
Today is 15th February, the feast day of Encouner of our Lord (Presentation)we 
will be blessing candles after the Divine Liturgies. If you do not have your own 
candle you can purchase one in the church.  

Vespers of Forgiveness 

Vespers of Forgiveness will be cele-
brated in our Cathedral next Sunday 
22nd February at 5 pm. This is the 
start of Great Lent. Why do we cele-
brate vespers of forgiveness? This 
prayer has its roots at the beginning 
of Christianity in Ukraine, where 
early in Lent, monks left their mon-
astery to spend 40 days as solitaries 
in cells, following the example of 

Jesus, fasting and fighting temptation. On this last day 
before Lent began, they farewelled each other, also for-
gave each other and asked forgiveness for any sins 
against one another in that year.  
Let us forgive each other and seek forgiveness for any 
sins voluntary and involuntary, because only in this 
way we shall we be able to celebrate Lent well in close 
relationship with Jesus. Let us invite everyone to take 
part in this vespers of forgiveness with prayer in our 
hearts and on our lips.  



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 will start on Tuesday 17th February evening at 7.00 p.m., in 
the Presbytery of the Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne, by 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 
 
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, 

Зі святими упокій / Eternal memory 
 

We share with you the sad tiding that Oleh Bulka passed into eternal life on 4th of  February 2015 at the 
age 78. His funeral was held: Funeral parastas on 11th of February at 7.00 p.m. in the cathedral of Ss. Peter and 
Paul and Divine Liturgy at 10.00 a.m. on 12th of February in the Cathedral. He left in sorrow his wife Rae, his 
son Andrew and daughter Helen and two grandchildren. We offer  our sincere condolences. 

 
Ділимося з вами сумною вісткою про те, що св. п. Олег Булка відійшов до вічності 4 лютого 2015 

р. у віці 78 років. Похоронні відправи відбулися минулого тижня, а саме: парастас - 11 лютого в 7 год 
вечора в катедрі св. апп. Петра і Павла; Свята Літургія - 12 лютого в 10 год ранку там же ж. Покійний 
залишив у смутку дружину, сина, дочку та двох внуків. Висловлюємо наші співчуття родині та близьким. 



Порядок Богослужіння 
15.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

18.02.2015 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
22.02.2015  – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 
 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
 
Черговий: п. О. Ціхоцький - тел. 0434 817 910 
 
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 

Altar boys and girlsAltar boys and girlsAltar boys and girls   for the coming months for the coming months for the coming months    
of February, March and April of February, March and April of February, March and April 201520152015   

 

February 15 February 22 March 1 

Dudij Alexander Alysia Semcesen Peter Pelyshchuk 

Dudij Nicholas Kopistinskij Katherin Lescesin Marko 

Herczaniwski Simon Kavalko Viktoria Figurek Damian 

Herczaniwski Michael Figurek Olivia Kogut Maxsym 

Levkut Julian Schneeberger Abigail Anita Kotowskyj Michael 

Duma Matthew Herczaniwski Talya Krasulak Alexander 
March 8 March 15 March 22 

Makohon Teresa Doma Matthew Burlak Mia 

Makohon Christina Rossetto Theodore Burlak Sasha 

Ella Solozynskyj Rossetto Zachary Kopistinska Lydia 

Soloczynskyj Alissa Kohut Chritian Kopistinska Anna 

Ckuj Sarah Andrea Kohut Lucas Lech Olivia 

Ckuj Joahha Kotowskyj Michael Herczaniwski Talya 

March 29 April 5, Kvitna Nedilia Holy Saturday – 11 April 

Lian Sikora Damian Figurek Chihotski Lucas 

Alek Sikora Duma Michael Dudij Nukola 

Marko Lescesin Lescesin Filip Dudij Aleksander 

Kai Andrew Axten Lescesin Leon Xrestopher Lachovich 

Dusenjko Nicholas Dean Julian Levkut Makohon Danulo 

Dusenjko Lucas James Xerri  Mukola Wenhrynowych Daniel 

    Adamec  Josep 

    Adamec 

Читання дня/Readings 

15.02.2015 - Heb 7, 7-17; Lk 2, 22-40 
16.02.2015 - 3 Jn 1, 1-15; Lk 19, 29-40; 22, 7-39 
17.02.2015 - Jud 1, 1-10; Lk 22, 39-42,45; 23, 1 
18.02.2015 - Joel 2, 12-26 

19.02.2015 - Jud 1, 11-25; Lk 23, 1-34; 44-56 
20.02.2015 - Zech 8, 7-17 
21.02.2015 - Rom 14, 19-26 
22.02.2015 - Rom 13, 11-14,4; Mt 6, 14-21 



Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - І. та С. Когут ($50), T. Волинець ($20)  
Пожертви на церкву / Donations for church: $100 - Biki Janko 

Пожертва на катедру в часі похорону бл. п. О. Пундяк – S. and A. Romaniw $50  

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків/ 

Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery and convent 

I. and С. Когут $50.00 І. and С. Когут $50.00 

ПОДЯКА 

Висловлюємо щиру подяку п. Стефанові Когуту та п. Ірині Слободі за їхню жертвенну працю, а саме 
допомогу в ролі водіїв в часі благословення домів йорданською водою. Нехай Господь наш Ісус Христос 
дарує вам міцне здоров’я та зішле для Вас Своє благословення.  

ПОДЯКА 

Користаємо з нагоди, щоб подякувати усім, які 
організували, приготували та подавали смачний 
обід в минулу неділю 8-го лютого. Особлива 
подяка усім, хто купував обід та склав свої 
пожертви на збіркові листи. Чистий дохід з кухні 
та збіркових лист був $4422.80 для церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці в селі Дев`ятина у Боснії. 
Усім велике Спасибі. 

THANK YOU 

We would like to thank everyone who helped with or-
ganizing, preparing and serving the meal on last Sun-
day 8th February and also those on the donation lists. 
We raised $4422.80 for the Dormition of the Mother 
of God church in Devetina in Bosnia. Special thanks 
to all parishioners and guests who purchased meals 
and gave generous donations. Your support is much 
appreciated.  

Лотерея 

Наша парафія і цього року бeрe участь у лотереї Католицької Церкви Вікторії, яку організує 
Джілонґский деканат РКЦ. Ціна одного квитка тільки $2. Перші 3 нагороди – це автомобілі. 
Пригадуємо, що кожний проданий квиток приносить дохід для нашої парафії, тому підтримайте цю 
лотерею, бо окрім того, що маєте можливість здобути дуже великі призи – Ви допомагаєте своїй 
парафії. Квитки можна купити у парафіяльному магазині, а багато хто з наших парафіян незабаром 
отримає їх поштою. Будь ласка, купуйте і повертайте талончики назад якнайшвидше. 

Raffle  

Our parish is taking part in the raffle of the Catholic Church in Victoria, which is 
organized by the Geelong Deanery. Tickets are $2 each. The prizes are the same as 
last year. Every ticket sold is a source of profit for Church needs. Support the raffle 
in order to help the church and give yourselves a chance to win a substantial prize. 
Tickets are available in the parish shop; some of our parishioners will receive tick-
ets in the mail. Please sell them and return the dockets with money to the parish or 
to the parish shop as soon as possible. 

Порядок Богослужінь / Order of Services 

Нд/Sun (15.02.2015) - Divine Liturgy/ Свята 
Літургія: 8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 
Пн-пт/Mon-Fri (16-20.02.2015) - Divine Liturgy/ 
Свята Літургія: 9.00 a.m. 
Cб/Sat - Divine Liturgy/ Свята Літургія: 9.30 a.m. 
Нд/Sun (22.02.2015) - Divine Liturgy/ Свята 
Літургія: 8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 

Вечірня/Vespers (22.02.2015) - 5.00 p.m. 

ВІДВІДИНИ ВІРНИХ ІЗ СВ. ВОДОЮ 
HOLY WATER VISITS 

Понеділок – Monday  16/02/15 
Bayswater, Bulleen (Fr. P.S.); Templestowe Heights 
(d. M.J.); Westmeadows (Fr. I.M.); 
 
Вівторок -  Тuesday  17/02/2015 
Nunawading, Mitcham, Ringwood, Ringwood East, 
Ringwood North, Mt Evelyn (Fr. B.K.); Ascot Vale, 
Travancore (Fr. I.M.); South Morang, Doreen (Fr. 

                                                                                               Середа - Wednesday 18/02/15 
Berwick, Skye, Lynbrook (Fr.B.K.); Craigieburn, Mickleham (Fr. I.M.); East Melbourne, Clifton Hill, Abotsford, 
Richmond, St. Kilda, Port Melbourne (Fr. P.S.) 

Четвер – Thursday 19/02/15           
Greenvale (Fr.I.M.); Jacana (Fr. P.S.) 

Увага, якщо даного дня температура повітря буде понад 
+35°C, то того дня священики не будуть благослови-ти 
хат, а дана околиця переноситься на пізніше. 


