
November 15th, 2015 

48/15 

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. Vasyl  Mykhaylyk 

mob.: 0421 892 396 

Mr. Eugene Hawryszko 

_____________________ 
Monasteries: 

Basilian Sisters 

Phone: (03) 9329 0749   
 

Sisters Servants of Mary 
Immaculate 

Phone: (03) 8339 0156  

Order of Services for the week 15/11-22/11/2015 

Sun (15/11) - Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mon-Fri (16/11-20/11) - Divine Liturgy                         9.00 am 

Sat (21/11) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (22/11) - Divine Liturgy             8 am; 9.30 am; 11.30 am 

 

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 

У наступну суботу 21-го листопада 
ми святкуємо велике і заповідане 
свято собор архістратига Божого 
Михаїла та інших небесних сил 
безтілесних, або, як скорочено 
називають у народі, день святого 
Михайла. В Україні архістратиг 
Михаїл є одним із найбільш шанованих 
святих, небесним покровителем 
Києва: давній герб столиці України 
прикрашений образом архістратига 
Михаїла з мечем.  

Божественна Літургія буде 
правитися у нашій церкві о годині 9:30 
ранку. Усіх запрошуємо на 
Богослужіння.  

 

Next Saturday the 21st November, we cel-
ebrate the Synaxis of Archangel Michael. 
This is one of the big feasts in Ukraine, 
as he is one of the patron saints of Kiev, 

and is usually pictured with a sword. 

Divine Liturgy will be celebrated at 9.30am in our Cathedral. 

We invite everyone who can come to attend.  



“Daughter, your faith has healed you. Go in peace.” (Sunday's Gospel) 

Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у п’ятницю 13-го листопада упокоїлася в Бозі св. п. Марія 
Герцег (Ascot Vale). Похорон покійної відбудеться у нашій катедрі у середу 18-го листопада о 
годині 1 дня, а початок похорону буде правитися у вівторок 17-го листопада о годині 7 вечора. 
Родині складаємо наші щирі співчуття та поручаємо молитися, щоб Господь оселив покійнну там 
де праведні спочивають. 

 

We share with you the sad tidings that on Friday 13th November Maria Herceg from Ascot Vale passed 
away into eternal life. Her funeral will commence on Tuesday 17th November at 7.00pm at the Cathe-
dral North Melbourne, continuing on Wednesday 18th November at 1.00pm. 

День роботи  
Просимо наших парафіян не забути, що 
Різдвяне чищення церковного подвір’я та 
приміщень буде у суботу 12-го грудня від 
години 8 рано. Роботи є багато тому 
запрошуємо усіх наших парафіян, до помочі, 
бо це наша катедра і вона заслуговує бути 
доглянутою! Проситься принести із собою 
ножиці для обрізання дерев, сапки, пилочки, 
сокирки, шмати та інші приладдя потрібні до 
чищення. Приходьте і допоможіть!  

  
Working Bee  

Please do not forget that the annual pre-Christmas 
clean up shall take place on Saturday 12th of December 
at 8 am. There is much work to be done for all.  This is 
our Cathedral, and deserves to be looked after.  Please 
come and help. 

Колядки при свічках 
Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує 
усіх наших парафіян, гостей та сусідів на 
вечір колядок при свічках, який відбудеться 
на травнику з боку катедри у п’ятницю 18-
го грудня від години 7 вечора. Запрошуємо 
разом із нашими сусідами поділити радість 
Христового народження. 

 
 Carols by Candlelight 

The Parish Council invites all our parishion-
ers, visitors and neighbors to  Carols by 
Candlelight, which will be held on the 
church grass area on Friday 18th December 
from 7pm. We invite everyone to join with 
our neighbors to share the joy of the Nativi-
ty of our Lord and Savior Jesus Christ. 

Родинний День / Family Day 

Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх парафіян і гостей на Родинний День, який 
відбудеться у неділю 20-го грудня. У Програмі дня буде смачний обід, різдвяний базар, 
приїзд святого Миколая та багато різних несподіванок З подарунками зголошуйтеся до 
сестер Василіянок, тел. 93290749 або на парафію, тел. 93202566. Буде можливість 
продавати свої особисті продукти на базарі, замовляйте свій стенд в пані Теклі, тел. 
0419569184 або в пана Євгена Гавришка, тел. 0412475470. Всіх запрошуємо і очікуємо. 
  

  
The Parish Council extends an invitation to all our parishioners and guests to attend the Family 
Day which will be held on Sunday, 20th December 2015 at our church premises.  Included in the 
program will be a tasty lunch, a Christmas market, the arrival of St. Nicholas and many other 
pleasant surprises. Please contact Basilian Sisters, tel. 0329 0749 or Parish, tel. 9320 2566 re-
garding gifts for the children. 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 or Mr. Eugene 
Hawryszko, tel. 0412475470. We invite all of you and look forward to your company. 



 
 

November 15 
Peter Pelyshchuk 
Marko Lescesin 
Nicholas Dudij 
Julian Levkut 

November 22 
Marijana Lescesin 

Simon Herczaniwski 
Damian Figurek 
Cathryn Barker 

November 29 
 Kristian Burlak 
Ceejay Cicala 

Cathryn Barker 
Isobel Cate Tandy  

 
 
 

 ALTAR SERVERS  

Запишіть до свого календаря наступні події: 
 28/11/2015– 1.00 pm - Вертеп від української 

школи в залі Патріарха 
 12/12/2015 - Різдвяне чищення катедри 
 18/12/2015 - 7.00 pm - колядки на подвір’ї 

катедри 
 20/12/2015 - Свято св. Миколая Чудотворця 

Write the following dates & events into your cal-
endar: 
 28/11/2015 - 1.00 pm - Christmas Play “Vertep” 

by the children from Ukrainian School in the 
Parish Hall 

 12/12/2015 - Christmas Cleaning of Cathedral 
 18/12/2015 - Carols in the Cathedral grounds 
 20/12/2015 - Feast of St. Nicholas 

OzUke2015 will take place 
at the business to business 
levels to promote bilateral-
ism between Australia and 
Ukraine in a new era of co-
operation. It brings together 
leading Australian and 
Ukrainian civic and busi-
ness leaders around shared 
values and new opportuni-
ties.  Anyone is welcome to 
participate. 
 
For detailed information 
and registration , please vis-
it the OzUke2015 website: 
https://
ozuke.wordpress.com/  



Порядок Богослужінь 

15/11/2015 - No Liturgy on Sunday!!!             -  

Wed  18.11.2015– 12 pm – Moleben  

21/11/2015 - 10 am Divine Liturgy 

Черговий: Ярослав Бабійчук 
15.11.2015 – род. Бабійчук   
22.11.2015 – П–і О.Сапун, род. М.Х. Лищишин  
29.11.2015 – род. Стефин  
06.12.2015 – род. І. Г. Лищишин   

Fr. Robert Stickland Tel.:  0438 884 968; 9798 4968 

Читання тижня / Readings 

15/11/2015 - Eph. 2, 14-22 / Lk. 8, 41-56 
16/11/2015 - 2 Thess. 1, 1-10,  / Lk. 12, 13-15;22-31 
17/11/2015 - 2 Thess. 1, 10-2,2/ Lk. 12, 42-48 
18/11/2015 - 2Thess. 2, 1-12 / Lk. 12, 48-59  
19/11/2015 - 2 Thess. 2, 13-3,5 / Lk. 13, 1-9 
20/11/2015 - 2 Thess. 3, 6-13;  / Lk. 13, 31-35 
21/11/2015 - Heb 2, 1-6/ Lk. 10, 16-21 
22/11/2015 - Eph. 4, 14-22 / Lk. 10, 25-37                      

Because Fr. Robert will be on retreat on Nov 14 & 15, this 

Sunday's Divine Liturgy will take place on Saturday Evening, 

November 14 at 7.00 PM. 

On Sunday, Nov 29,(NOT SUNDAY NOV 22) the AGM (Annual General Meeting) of Noble 
Park will take place after the 10.00 am Liturgy and Panakhida. This is important as a new 
President has to be elected. All are urged to attend and all are welcome of course”.  

We  are now starting our collection of non-perishable foods to be donated to The Springvale 
Benevolent Society. More than 600 families in Greater Dandenong per week need food gen-
erously given by others for the Christmas season (check the use-by date when buying).  
Give generously and Christ will claim you as one of His family (Read Matthew 25: 31-40). 

Конверти на 2016 рік  
У п. Михайла Моравського, можна взяти конверти, які призначені для утримання нашої парафії на 
наступний рік (недільні таци). Це дуже добрий і вигідний спосіб складання пожертв для нашої парафії, 
тому заохочуємо усіх наших парафіян долучитися до такого фінансування. Також щиро дякуємо усім тим, 
які впродовж минулих років складали свої щирі пожертви. Нехай Добрий Господь нагородить Вас 
сторицею. Не забуваймо, що майбутність нашої парафії у наших руках! 
 

Church envelopes for the Year 2016 
I encourage all of you to obtain these envelopes from Mr Michael Moravski.  The monies donated are allocated for 
the upkeep of our parish for the following year (Sunday collection). This is an excellent and convenient way of 
making your donations for our parish and therefore I again urge all of our parishioners to make their generous do-
nations. Also I sincerely thank those who in past years have made these donations. May the Good Lord reward you 
a hundred times over. Please bear in mind that the very future of our parish depends on all of us and is in our 
hands. 


