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Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be 
here. If you wish, I will put up three shelters—
one for you, one for Moses and one for Elijah.” 

(Matthew 17, 4) 
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Order of Services for the week 16/08-23/08/2015 

Sun (16/08)- Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mon-Tues (17/08-18/08) - Divine Liturgy                      9.00 am 

Wed (19/08) - Divine Liturgy                      10.00 am; 6.00 pm 

Thurs-Fri (20/08-21/08) - Divine Liturgy                      9.00 am 

Sat (22/08) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (23/08) - 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  середу 19 серпня о 10.00 
am та 6.00 pm буде служи-
тися Божественна Літургія з 
нагоди свята ПРЕОБРАЖЕ-
ННЯ ГОСПОДНЄ. По Літу-
ргії традиційно будемо бла-
гословляти фрукти.  

On Wednesday 19th August 
we will celebrate the feast of  
the Transfiguration. Divine 
Liturgy will be celebrated at 
10.00 am and 6.00 pm. We 
will bless the fruit after Litur-
gy. We invite everybody.  



Feast of the Transfiguration 
of Our Lord, God and 
 Savior Jesus Christ 

The Feast of 
the Transfigura-
tion of Our 
Lord, God and 
Savior Jesus 
Christ is cele-
brated each 
year on August 
19. The feast 
commemorates 
the transfigura-

tion or metamorphosis of Christ on 
Mount Tabor, when our Lord ap-
peared in His divine glory before the 
Apostles Peter, James, and John.  

The event of the Transfiguration is 
recorded in three of the four Gos-
pels:Matthew 17, 1-9, Mark 9, 2-8, 
and Luke 9, 28-36. Jesus took the 
Apostles Peter, James, and John 
with Him up upon a mountain, and 
while they were on the mountain 
Jesus was transfigured. His face 
shone like the sun, and His gar-
ments became glistening white. 

Moses and Elijah appeared with 
Christ, talking to Him. Peter de-
clared how good it was for them 
to be there and expressed the de-
sire to build three booths for Mo-
ses, Elijah, and Christ. This refer-
ence to the booths could imply 
that this occurred during the time 
of the Feast of Tabernacles when 
the Jews would be camping out in 
the fields  for the grape harvest; 

for this Feast had acquired other 
associations in the course of its 
history, including the memory of 
the wanderings in the wilderness 
recorded in the Old Testament 
book of Exodus. 

While Peter was speaking, a 
bright cloud overshadowed them. 
A voice came from the cloud say-
ing, "This is my beloved Son, 
with whom I am well pleased; lis-
ten to Him." When the disciples 
heard this they fell on their faces 
filled with awe. Jesus came to 
them and told them to not be 
afraid. When the three looked up 
they saw only Jesus. 

As Jesus and His disciples came 
down the mountain, He told them 
not to speak of what they had 
seen until He had risen from the 
dead. 

Tropar — Tone 7  

You were transfigured on the mountain, O 
Christ God, / revealing Your glory to Your 
disciples as far as they could bear it. / Let 
Your everlasting Light also shine upon us 
sinners, / through the prayers of the Moth-
er of God. / O Giver of Light, glory to 
You! 

Kontak — Tone 7 

On the Mountain You were Transfigured, 
O Christ God, / And Your disciples beheld 
Your glory as far as they could see it; / So 
that when they would behold You cruci-
fied, / They would understand that Your 
suffering was voluntary, / And would pro-
claim to the world, / That You are truly the 
Radiance of the Father! 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?language=english&version=NKJV&passage=Matthew%2B17%3A1-9&x=0&y=0
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?language=english&version=NKJV&passage=Mark%2B9%3A2-8&x=0&y=0
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?language=english&version=NKJV&passage=Luke%2B9%3A28-36&x=0&y=0


Загальні Збори Парафіяльної Ради 

Загальні Збори Парафіяльної Ради нашої парафії відбудуться цього 
року у неділю 27-го 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, 
бо Парафіяльна Рада нашої парафії успішно провадить роботу на 
нашій парафії. При ній діє багато різних підкомітетів, які виконують 
надзвичайні роботи, тому користаю нагоду, щоб щиро подякувати 
голові Парафіяльної Ради та усім її членам і підкомітетам за таку 
чудову роботу, яку вони виконують. 

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 допомо-
гою якого ви можете платити безготівково 
банківською карткою.  
 
The parish shop has an eftpos machine. You can  now 
pay by bank card. 



Протокол засідання парафіяльної ради 10/08/2015 
 

Присутні: Параскева Лаголат, Стефан Романів, Тарас Крет, о. 
Олександр Кенез, Іванка Фігурек, Фелікс Фігурек, о. Іван Мисів, с. 
Лукія, ЧСВВ, с. Мокрина, ЧСВВ 
 
Оправдані – Текля Яворська, Єген Гавришко 
 
1. Засідання відкрито молитвою. 
2. Порядок денний прийнято без змін. 
3. Представлено декрет Владики про зустріч всіх парафій в грудні 

цього року (3-4 грудня) , де обговорюватимуться стосунки між 
Церквою і державою, відповідальності, виклики, що Церква може 
робити, а що є незаконним і т.д. Запропоновано, щоб Епархія 
підготувала листу в які вказано, що парафія мали- мають зробити 
відносни приписів, і щоб парафії до наради прозвітували. 

4. C. Романів повідомив, що мав розмову з Михаилом Коутом який 
розглянув кошториси та пропозиції від фірми в справи направи даху 
на Катедрі. Обіцяв зустрітися з ЕГ, CР, ФФ щоб переговорити. 
Новий Хрест для церковного подвіря майже готовий. МК має 
перевірити місце де Хрест має стояти . 

5. Обговорювали лист від Мирослава Лободи про рахунок з огрівання 
української школи. Запропоновано, щоб парафія заплатила цей 
рахунок розміром $500. C. Романів амє переговорити з Батьківським 
комітетом, запропонувати, щоб заплатити по половині. 

6. Розмова про Сл. Божу для родин в неділю 16/08/2015 в 11.30. Одна з 
цілей, знайти серед присутніх родин тих, хто б готовий був до 
родинного служіння. В цей день будуть особливі молитви, 
благословення фруктів тощо. 

7. Обговорювали проблему відсутності молодих сімей в Церкві, чому 
вони обирають щось інше (спорт, відпочинок, вікенд тощо), але не 
Бога у Церкві. 

8. Стефан Романів сказав, що звернувся до СУМу та Пласту, щоб вони 
організувалися для приходу на Літургію для молоді, Неділю Молоді, 
щоб провід організацій, вчителі та представники прийшли. Рішено 
відбути зустріч з членами управи Осередку CУМ , Cтаниці Пласту 
та керівництвом і учителями школи зпаросити їх на зустріч (барб кю 
або wine and cheese, для обговорення справи молоді і Церкви 

9. Розмова про оновлення членів парафіяльної ради та голови. Слід 
знайти нових людей, молодих людей для праці в парафії. 

 



 

10. Загальні збори парафії відбудуться в неділю 27/09/2015. Члени  
Ради повинні підготувати свої звіти Михайло Моравський має 
підготувати фінансовий звіт для зборів.Звернутися до Контрольної 
Комісії ,щоб вчасно перевели контролю. 

11. Рішено отримати кошториси від 3-ох фірм для закуп в Парафіяль-
ному Домі Іванка Фіґурик і Cтефан Романів мають звернутися до 
різних фірм 

12. Наступне засідання парафіяльної ради 7/09/2015 

Слово святого Василія 
Великого про гнівливих 

1. Користь духовних настанов, як і ме-
дичних порад, що їх доречно і вчасно 
подасть досвідчений лікар, найкраще 
помітна тоді, коли їх доцільність під-
тверджують добрі результати, саме то-
ді стає очевидно, наскільки вони були 
мудрі й корисні, поліпшили життя та 
вдосконалили тих, які прислухалися 
до них. Ми й раніше зустрічали у При-
повідках переконливі слова про те, 
що гнів губить і розумних (Прип. 15, 
1), чуємо й апостольські настано-
ви: Усіляке роздратування, і гнів, і 
крик нехай буде забрано від вас разом 
з усякою злобою (Еф. 4, 31), знаємо, 
що й Господь говорить, що кожен, хто 
гнівається на брата свого безпричинно, 
підпадає судові (Мт. 5, 20-22). 

А тепер, спізнавши на власному досві-
ді руйнівну силу цієї пристрасти, яка 
не є для нас природною, а привнесена 
ззовні й увірвалася до душі, неначе 
стихійне лихо, ми переконалися, якого 
подиву гідні Господні накази. Давши 
самі волю гніву, неначе дорогу яко-
мусь стрімкому потокові, а також без-
пристрасно спостерігаючи недостойну 
поведінку інших, коли вони гнівають-
ся, ми переконалися у справедливості 
слів: Муж гнівливий має непристой-
ний вигляд (Прип. 11, 25). 

Ця пристрасть, одного разу заволодів-

ши розумом і душею, перетворює лю-
дину на звіра і, позбавивши її розуму, 
перешкоджає бути людиною. Гнів по-
дібний до зміїної отрути. Розгніваний 
біситься, як скажений собака, кидаєть-
ся на інших, як скорпіон, кусає, як 
змія. Святе Письмо порівнює тих, що 
гніваються, зі звірами, до яких вони 
уподібнюються своїм пороком. Воно 
називає їх безсловесними псами (Іс. 
56, 10), зміями, породженнями єхидни 
(Мт. 23, 33). А за здатність нищити од-
не одного й завдавати шкоди собі поді-
бним справедливо прирівнює їх до хи-
жаків і отруйних тварин, які від при-
роди мають непримиренну ненависть 
до людей. 

Роздратування робить язик нестрима-
ним, слова необдуманими, розперезує 
руки. Образи, докори, лайки, бійки й 
багато іншого, чого й не перерахувати, 
– ось наслідки гніву і роздратування. 
Роздратування і меч гострить, і руку 
людську підштовхує до вбивства. За-
сліплені гнівом брати, батьки, діти 
забувають про кровні узи. Розгнівані 
спочатку не тямлять себе, а потому не 
впізнають і близьких. Як гірські пото-
ки, стікаючи в долину, руйнують усе 
на своєму шляху, так і нічим не стри-
мувані емоції розгніваних уражають 
всіх без розбору. Роздратовані не зва-
жають на сивини старця, не поважа-
ють ні її доброчинного життя, ні ро-
динних зв’язків, ні попередніх добро-

http://www.ukr-parafia-roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=688:slovo-sviatoho-vasyliia-velykoho-pro-hnivlyvykh&catid=7:notizie-ucraini-a-roma-ucraini-in-italia-articoli&Itemid=115
http://www.ukr-parafia-roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=688:slovo-sviatoho-vasyliia-velykoho-pro-hnivlyvykh&catid=7:notizie-ucraini-a-roma-ucraini-in-italia-articoli&Itemid=115


дійств, ні всього іншого, що має якусь 
ціну. 

Роздратування подібне до короткочас-
ного божевілля. Роздратовані часто на-
ражають себе на небезпеку – прагнучи 
помститись іншим, забувають про вла-
сну безпеку. Уражені, неначе жалом, 
спогадами про образи, охоплені гнівом 
і шалом, доти не заспокоюються, доки 
не заподіють якогось зла своєму крив-
дникові або випадково не заз-
нають лиха й самі.  Так буває: 
те, що стрімко падає, розбива-
ється вщент або зазнає біль-
ших ушкоджень, аніж завдає 
їх тому, об що вдаряється. 

2. Як можна пояснити це зло? 
Що змушує людей миттєво 
запалюватися гнівом із незна-
чного приводу? Кричать, ка-
зяться, нападають агресивні-
ше за зміїв і доти не зупиня-
ються, доки від надміру й не-
стримности злоби гнів їх, не-
наче пухир, не лусне, і запале-
ння не пройде. Душу, яку гнів 
зробив безумною, ані вістря 
меча, ані вогонь, ані інші не-
безпеки не здатні стримати, майже так 
само, як і людину, якою оволодів біс, 
від якої розгніваний не відрізняється 
ані зовнішнім виглядом, ані поведін-
кою. У того, хто бажає за образу від-
платити образою, кров у серці скипає, 
вирує і клекоче, неначе на сильному 
вогні, спричинюючи явні ознаки ша-
ленства; обличчя знайомих вам людей 
спотворюються до невпізнаваности, 
подібно до того, як маска змінює зов-
нішність актора, їхні очі палають вог-
нем, погляд блукає, вони клацають 
зубами, неначе дикі вепри, обличчя 
наливається кров’ю, тіло стає обваж-
нілим, вени набрякають від внутріш-
ньої бурі, викликаної гнівом. Голос 

стає хрипкий від напруги, мова безла-
дна й нерозбірлива – вони мелють, що 
попало. 

А коли від згадки про образу гнів спа-
лахує ще дужче, як вогонь від підлитої 
в нього олії, тоді такого можна надиви-
тися, що ні словами передати, ані стер-
піти: розгніваний піднімає руку на 
ближнього, наносить удари, не розби-
раючи куди, б’є ногами в найвразливі-

ші місця, трощить усе, що потрапить 
під руку. Коли ж зустрічає опір такої ж 
нерозсудливої у гніві людини, то почи-
нається бійка, і вони лупцюють одне 
одного так затято, неначе в них всели-
вся злий дух. Нерідко вони не лише 
калічать одне одного, а й убивають. 
Один першим ударив, другий – у від-
повідь, цей наступає, а той не відсту-
пає. Уже й обличчя одне одному поро-
збивали до крови, але в запалі гніву не 
відчувають болю. У них притуплю-
ються відчуття, вони, охоплені нестри-
мним бажанням помсти, втрачають 
інстинкт самозбереження.... 
 
(Продовження у наступних вістях) 


