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Ss Peter & Paul, 
Ukrainian Catholic 
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35 Canning Street, North 
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Phone: (03)93202566 
 Fax: (03)93202544 
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http://catholicukes.org.au/pa
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______________________ 

Cathedral Administrator  
Fr. Oleksander Kenez  

mob.: 0413 097 652  

Parish Priests 
Fr. Peter Struk  

mob.: 0457 912 924 

Fr. Brian Kelty  

mob.: 0402 815 420  

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 15-22/03/2015 

Sunday (15.03.2015) - Divine Liturgy    8 a.m; 9.30 a.m; 11.30 a.m. 

Monday-Thursday (16-19/03/2015) - Divine Liturgy  9.00 a.m. 

Friday (20/03/2015) - Liturgy of Presanctified Gifts  7.00 p.m.  

Saturday (21/03/2015) - Divine Liturgy    9.30 a.m. 

Sunday (22/03/2015) - Divine Liturgy    8 a.m; 9.30 a.m; 11.30 a.m. 

Veneration of the Holy Cross 

Today, Sunday 15th March is called  - Veneration of the 
Holy Cross. There will be a procession and the opportuni-
ty to venerate the Holy Cross after Divine Liturgies. The 
children will participate under the guidance of Sister 
Lukia and Sister Macrina. 
 
Сьогодні 15-го березня є Хрестопоклонна Неділя. Під 
час Святої Літургії відбудеться процесія з хрестом, а 

також кожен зможе поклонитися Святому Хресту після Святих Літургій. Діти 
візьмуть участь у дійстві під проводом с. Лукії та с. Макрини. 

Парафіяльні вісті на email! 
  

Дорогі наші парафіяни! 
Кожен з вас щонеділі, прийшовши до храму, бере із собою 
друковані парафіяльні вісті, з яких ви дізнаєтеся про події, 
що відбуваються при парафії тощо. Але трапляється так, що 
хтось з поважних причин не може прийти в неділю на 
Святу Літургію, а тому ви не маєте парафіяль-них вістей 
того дня. Ми можемо вам щотижня надсилати парафіяльні 
вісті у PDF-форматі на вашу електронну пошту, щоб ви завжди були в курсі 
подій на парафії та завжди знали порядок богослужінь на черговий тиждень.  
Якщо ви бажаєте отримувати вісті на свій email щотижня, просто напишіть до 
нас електронно-го листа з вашою електонною поштою і вкажіть, що ви бажаєте 
отримувати вісті. 
Наша адреса: melbourneparish@catholicukes.org.au  
Також просимо передати тим, кого ви знаєте про цю новину.  
І головне, друковані вісті будуть надалі щотижня в храмі, щоб кожен присутній 
міг їх взяти із собою. Дякуємо, парафіяльні священики! 

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 in-
terest in receiving the Parish newsletter in this format.  
Our email address is: melbourneparish@catholicukes.org.au  
Pass this information onto others who your think would be interested in receiving a PDF version of news about 
our parish.  
Please note that printed copies of the newsletter will still be available at Liturgies every Sunday. 
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 Classes on Biblical Exegesis 
 

Lessons in Bible reading will continue every Tuesday 
evening at 7.00 p.m., in the Presbytery of the Cathe-
dral of Ss Peter and Paul in North Melbourne, by 
Mary Kelty MA. Everybody is welcome to take part. 

Icon Classes   
Icon Classes continue at the parish hall on Wednes-
day at 7.00 p.m. For more information please con-
tact Sister Maria:  

     8339 0156, 0421 086 393       
  ssmimel@gmail.com 

Лотерея 
Усі, які отримали квитки на 
Лотерею Католицької Церкви 
(автомашини), просимо 
повернути Ваші продані квитки 
якнайшвидше.  

Raffle  

Tickets for the Catholic Church in Victoria Raffle 
are available at the parish shop every Sunday. 
Cost $2 each. 

Project Compassion 
 

При вході до церкви знаходяться коробки Caritas 
Australia, Project Compassion, в які під час великого 
посту складаємо наші пожертви для потребуючих 
людей в Україні і світі. Візьміть із собою 
коробочку додому, а перед Великоднем віддайте її 
з Вашими пожертвами на парафію. 
 
At the entrance to the church you will find boxes for 
Caritas Australia—Project Compassion. Keep these 
boxes at home during Lent and place your donations 
for the needy in Ukraine and around the world. Return 
your box with your donations, to the parish before 
Easter. 



Порядок Богослужінь 
15/03/2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

17/03/2015 – Вівторок/Tuesday – 7 pm – Liturgy and Panakhyda  
22/03/2015  – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

 
 

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

Чергова: п. О. Сапун - тел. 9546 1121 та моб. 0409 531 052 
15.03.2015 – род. С. А. Рамза  
22.03.2015 – род. І. Г. Лищишин  
29.03.2015 – П–і О.Сапун, род.М.Х.Лищишин  
 
Чергові: П–і О.Стефин - тел. 9795 2679 та моб. 0422 737 404 
05.04.2015 – род. Стефин 
12.04.2015 – род. Бабійчук 
19.04.2015 – род. Щепні 
26.04.2015 – род. Селемба 
 
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 

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

Every Tuesday during Great Lent at 7 p.m. a Liturgy and Panakhyda will be celebrated for the passing 
away of our family members and friends. 
Every Sunday during Great Lent an anointing of the sick (physical and spiritual) will be celebrated at 
the end of the Liturgy, so that we realize that we are called by the Lord to health and wholeness. That's 
what penance is about! Our God is generous and loveable. God does not want to punish us but to remove 
the obstacles between God and ourselves; that's healthy! 

 
 

Easter goods  
 
Our order of Easter goods have arrived from America. Gigs Shop has as 
per photo: Kistke, Children’s Easter books, egg dyes, Electric Kistke, egg 
blowers, DVDs, Visk (CANDLE WAX) etc. White eggs are also availa-
ble. Other goods are Oseladtsi (Fish from Ukraine), white and red Horse-
radish (Chrin) etc.  

March 15 
Doma Matthew,Rossetto Theodore, Rossetto Zachary, 
Kohut Chritian, Kohut Lucas, Kotowskyj Michael 
 
March 22 
Burlak Mia, Burlak Sasha, Kopistinska Lydia, Kopis-
tinska Anna, Lech Olivia, Herczaniwski Talya 
 
March 29 
Sikora Lian,  Sikora Alek, Lescesin Marko, Axten Kai 
Andrew, Dusenjko Nicholas Dean, Dusenjko Lucas 
James 

April 5, Kvitna Nedilia 
Damian Figurek, Duma Michael, Lescesin Filip, 
Lescesin Leon, Levkut Julian, Xerri  Mukola 
 
Holy Saturday – 11 April 
Chihotski Lucas, Dudij Nukola, Dudij Aleksander, 
Xrestopher Lachovich, Makohon Danulo, 
Wenhrynowych Daniel, Adamec  Josep, Adamec 
 
 
 
 



Читання на тиждень/Readings 

15.03.2015 - Heb. 4, 14-5,6; Mk 8, 34-9,1 
16.03.2015 - 1 Tim. 6, 17-21; Mk. 14, 53-65 
17.03.2015 - 2 Tim. 1, 1-7; Mk. 14, 66-72 
18.03.2015 - Gen. 9, 18-10, 1; Prov. 12, 23-13, 9 

19.03.2015 - 2 Tim. 2, 1-10; Mk. 15, 22-32 
20.03.2015 - Gen. 12, 1-7; Prov. 14, 15-26 
21.03.2015 - Heb. 8, 9-12; Mk 7, 31-37 
22.03.2015 - Heb. 6, 13-20; Mk. 9, 17-31 

Сьогодні збираємо третю тацу на Церква в Потребі, яка призначена для потреб Нашої Церкви по цілому 
світі! Кожна і найменша Ваша пожертва допоможе в місійній діяльності Української Греко-Католицької 
Церкви. Будьмо жертвенні! 
  
Today there is a third collection for the Church in Need. This collection will help our Ukrainian Greek Catholic 
Church in its missionary activities around the world. 
Please be generous!  

Великоднє Чищення  

Парафіяльна Рада повідомляє, що Вели-
коднє чищення парафіяльного подвір`я і 
будинків відбудеться у  суботу 28-го 
березня від години 9:30 рано. Просимо 
усіх парафіян відгукнутися та прийти 
допомогти у прибиранні.  

Cleaning of the Cathedral and grounds 

The Easter working bee of the cathedral and 
grounds will be on Saturday, the 28th March 
from 9.30 am. The parish council invites as 
many parishioners as possible to attend and 
help in the cleaning exercise. 

Великодній Базар! 
Наш Великодній Базар організовує Парафіяльна Рада нашої 
парафії в неділю 5-го квітня. Як і звичайно на базарі можна 
буде придбати усе потрібне до Великоднього кошика, обід та 
багато іншого. Запрошуємо наших парафіян взяти активну 
участь у базарі і допомогти у його проведенні та фантами 
особливо запрошуємо усіх тих, які зможуть, спекти і 
пожертвувати декілька пасок та хрін на потреби нашого 
базару. Також буде можливість продавати свої особисті 
продукти на базарі, замовляйте свій стенд в пані Теклі, тел. 
0419569184 або в п. Євгена, тел. 0412475470. 
  

Annual Easter Bazaar 
This years Easter Bazaar will be held by the Parish Council on Sunday 5th April. You will be able to purchase 
various items such as Ukrainian embroidery, painted Easter eggs and other items needed for the Easter basket. 
Lunch  will also be available. We invite our parishioners to participate actively in the bazaar and assist in its im-
plementation and donations. There will also be a possibility to sell your products at the bazaar. For more info and 
stall booking, please see Mrs Teresa Jaworski, tel. 0419569184 or Mr Eugene Hawryszko, tel. 0412475470. Eve-
rybody is welcome. We invite everybody who is able to bake a couple of Easter breads (Pasha) and donate them 
for our bazaar. If you have horseradish in your garden, this would also be greatly appreciated. 

Допомога Волонтерам в Україні 

Група наших парафіян організовує смачний обід у наступну неділю 
22-го березня. Увесь дохід з обіду призначений для потреб 
волонтерам в Україні, які дуже багато допомагають українській 
армії, пере-селенцям та взагалі рятують нашу державу. Бажаючі 
можуть допомогти солодким, печивом або пожертвами. 
Підтримаймо нашу Україну та її волонтерів. 
 
 A group of our parishioners are organizing a tasty lunch next Sunday 

22nd March. All proceeds from this lunch will be donated to volunteers in 

Ukraine who are helping not only the Ukrainian army and refugees, but other parts of the country. Many are say-

ing that without volunteers, Ukraine would find it difficult to support itself. You can help by donating cakes, 

sweets for lunch or your personal donation for these Ukrainian heroes. Please support Ukraine and its volunteers. 


