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22/15 

 
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 

http://catholicukes.org.au/ 
parishes/north-melbourne/ 
______________________ 

Eparch 
Most Rev. Peter Stasiuk, 

C.Ss.R. 

mob.: 0407 653 862 

Cathedral Administrator  
Fr. Olexander Kenez  

mob.: 0413 097 652  

Parish Priests 
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. Stefan Romaniw 

mob.: 0419 531 255 

Mr. Eugene Hawryszko 

mob.: 0412 475 470 

Order of Services for the week 17/05-24/05/2015 

Sunday (17/05/2015) - Divine Liturgy   8 a.m; 9.30 a.m; 11.30 a.m 

Monday-Tuesday (18/05-19/05/2015) - Divine Liturgy 9.00 a.m. 

Wednesday (20/05/2015) - Divine Liturgy  9.00 a.m. 
    Moleben  6.00 p.m. 

Thursday (21/05/2015) - Divine Liturgy   10.00 a.m.; 6.00 p.m. 

Friday (22/05/2015) - Divine Liturgy   9.00 a.m. 

    Moleben  6.00 p.m. 

Saturday (23/05/2015) - Divine Liturgy   9.30 a.m.  

Sunday (24/05/2015) - Divine Liturgy   8 a.m; 9.30 a.m; 11.30 a.m. 

МАЇВКА 

Впродовж травня у нашій катедрі щосереди та щоп’ятниці о 6 
годині вечора будемо молитися Молебень до Пресвятої 
Богородиці. Ласкаво запрошуємо прийти і разом помолитися 
до нашої Небесної Матері, Заступниці і Покровительки - 
Пресвятої Богородиці.  
 
During May every Wednesday and Friday at 6.00 p.m. we will pray 

the Moleben to the Mother of God in our Cathedral. We welcome everyone to come 
and pray together to our Heavenly Mother the Virgin Mary. 

В неділю 24-го травня, в 15-ту рiчницю смерті буде служитися третя Служба 
Божа  за душу св. пам. Маріяна Костюка, колишнього дириґента Катедраль-
ного Хору, улюбленого і незабутнього чоловiка, батька, дiдуся, церковного та 
громадьского дiяча.  

Next Sunday 24th of May, the Divine Liturgy at 11.30 will be for the soul of  
Mariyan Kostiuk, ex director of Cathedral Choir. It will be  commemorating the 
15th anniversary of his death.  

У четвер 21-го травня, в день свята Вознесіння Господ-
нього буде відслужено святкові Божественні Літургії в 10 
год ранку та в 6 год вечора в катедрі.  Вознесі́ння Госпо́д-
нє - вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 
40 днів після Воскресіння Господнього. Запрошуємо всіх 
прийти на молитву. 

On Thursday 21st May, the Feast of the Ascension, we will 
celebrate Divine Liturgies at 10.00 am and 6.00 pm.  The Feast 
of the Ascension of Our Lord commemorates the bodily  
Ascension of Jesus into heaven, the fortieth day after Easter. 
We invite everybody to join our prayer. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension_of_Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension_of_Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter


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

Парафіяльні вісті на email! 

Якщо ви бажаєте отримувати вісті на свій email щотижня, просто напишіть до нас електронного листа з 
вашою електонною поштою і вкажіть, що ви бажаєте отримувати вісті. Наша адреса: 
 melbourneparish@catholicukes.org.au  

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 inter-
est in receiving the Parish newsletter in this format. Our email address is above↑ 

Перша Свята Спoвiдь i Урoчисте Святе Причастя. 

Перша Свята Спoвiдь i урoчисте Св. Причастя у нашiй парафiï вiдбудуться 
цьoгo рoку у недiлю 4-гo жoвтня, а вiд недiлi 7-гo червня рoзпoчнеться 
курс пiдгoтoвки дiтей дo цiєï урoчистoï пoдiï. Будь ласка, згoлoсiть Ваших 
дiтей, якi ще не приступили дo згаданих святих тайн i якi вже мають пoнад 
7 рoкiв життя, дo сестер Василiянoк, тел. 93290749 абo на парафiю, тел. 
93202566. Кoжна наша дитина заслугoвує i пoвинна бути дoстoйнo 
пригoтoвана дo зустрiчi з Ісусoм Христoм у Святих Тайнах. 

First Holy Confession and First Solemn Holy Communion. 

First Holy Confession and First Solemn Holy Communion (Eucha-rist) in our 
cathedral parish will take place on 4th of October. Preparation starts on Sunday the 7th of June. Please notify the 
Sisters, tel. 9329 0749 or the parish Tel. 9320 2566 if your child is 7 years or over and has not yet received First 
Holy Confession and Solemn Holy Eucharist. Each child deserves to receive this preparation to meet Jesus Christ 
personally in these Holy Sacraments. 
 

Храмовий Празник  
Парафіяльна Рада нашої 
парафії запрошує усіх пара-
фіян і гостей на Храмовий 
Празник - свято Святих Ве-
рховних Апп. Петра і Пав-
ла, який відбудеться у неді-
лю 12-го липня 2015 року. 
Програма Свята така: 9:30 

ранку - Архиєрейська Свята Літургія, а о 12:30 дня - 
концерт та святковий і багатий обід в нашому пара-
фіяльному залі. Квитки можна придбати у п. Ліди 
Дзісь щонеділі у парафіяльному залі або у Фелікса 
Фігурека, тел. 0401045546, за такими цінами: Діти: 2-5 
років - $10, 6-15 років - $15; всі інші - $30. 
Також повідомляємо, що квитки на велику Празничну 
лотерею вже є у продажі у пана Євгена Гавришка. Ми 
усі разом велика родина і сильна парафія - отож 
святкуймо разом на славу Божу і добро нашої Парафії. 

Parish Feast Day 
We shall be celebrating the parish feast day on Sunday the 
12

th
 of July 2015. The Episcopal Divine Liturgy shall be 

celebrated at 9.30 am in the Cathedral, followed by a cele-
bration dinner in the Parish Hall. Tickets may be purchased 
from Lidya Dzis on Sundays in the parish hall or from  
Felix Figurek, tel. 0401045546. Price – Children from 2 to 
5 years old - $10, from 6-15 years old - $15 and all others - 
$30. Please be aware that tickets for the big Parish Feast 
Day raffle are on sale now with Mr. Eugene Hawryszko. 
Let us celebrate this parish celebration as one big and  
happy family.  

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au


Чищення Катедри 

Порядок Богослужінь 
 

17/05/2015 – Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy  
20/05/2015 – Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
21/05/2015 – Ascension of the Lord – Thursday – 10 am – Божественна 
Літургія / Divine Liturgy 
24/05/2015 – Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

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

Черговий: Пан С. Бабійчук, тел. 9796 6910, 0400 635 959 
 17.05.2015 – п–во Пирчак, п. О. Ціхоцький (у клубі шкільний концерт) 
 24.05.2015 – род. С. А. Рамза  
 31.05.2015 – род. І. Г. Лищишин  

Чергова: п. Орися Стефин, тел. 9795 2679: 0422 737 404 
01.06.2015 – 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 cама, а для одного це затяжко. 

 Fr Robert Stickland Tel.:  0438 884 968 9798 4968 

Жертводавці на ремонт катедри  

Читання/Readings 

17/05/2015 - Act. 16, 16-34; Jn. 9, 1-38 
18/05/2015 - Act. 17, 1-15; Jn. 11, 47-57 
19/05/2015 - Act. 17, 19-28; Jn. 12, 19-36 
20/05/2015 - Act. 18, 23-28; Jn. 12, 36-47  

21/05/2015 - Act. 1, 1-12; Lk. 24, 36-53 
22/05/2015 - Act. 19, 1-8; Jn. 14, 1-11  
23/05/2015 - Act. 20, 7-12; Jn. 14, 10-21  
24/05/2015 - Act. 20, 16-18; 28-36; Jn. 17, 1-13 

ПРОХАННЯ 

Просимо всіх наших парафіян, хто змінив свою адресу проживання, повідомити на парафію вашу нову 
адресу, щоб ми її внесли в нашу базу даних, бо від цього залежить чи до вас прибуде згодом священик із 
благословенням домів, привітальні листи і т.д. Хто не впевнений, чи є в наших даних, просимо 
зголоситися і провірити, а ті, хто бажає бути записаним, але ще не є в нашому листі, просимо звернутися 
на парафію.  

We ask all parishioners who have recently changed their address to please notify the parish so that we can update 
our records.   

Великодня Пожертва/Easter donation: Ярослав Захарчук, Наташа й Ігор Юриста, A. & V. 

Sulema, N. & S. Jaworsky, I. & S. Kohut, Peter Mazurczuk, W. & T. Towstopiat 

 

ДЯКУЄМО УСІМ ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 

P. Mazurczuk $100.00 

I. & S. Kohut $50.00 

Я. Захарчук $25.00 

N. & S. Jaworsky $20.00 

A. & V. Sulema $10.00 

D. & O. Langdon $500.00 

Родина Умриш $300.00 

B. Szczurko $100.00 

Р. Зварич $100.00 

С. і О. Лисенко $50.00 

T. Lapyczak $50.00 

I. Tesla $50.00 

V. & J. Sikora $50.00 

M. S. Hokovka $30.00 

М. Пинчак $30.00 

O. & W. Magalas $20.00 

N. & S. Jaworsky $20.00 

V. P. Laholat $20.00 

A. Demcesen $20.00 

J. & V. Sulema $10.00 

G. Ratkovski $50.00 

В. і Б. Кузик $50.00 



Altar boys and girls for the coming month of May and June 2015 

May 24 
Talya Herczaniwski, Olivia Figurek, Iryna Loboda, Joanna Ckuj, Mia Burlak, Sasha Burlak 

May 31 
Marko Lescesin, Josep Adamec, Paul Adamec, Danulo Makohon, Aleksander Dudij, Nichala Dudij 

June 7 
Talya Herczaniwski, Olivia Figurek, Olivia Lech, Iryna Loboda, Teresa Makohon, Alysia Semcesen 

June  
Filip Lescesin, Michael Herczaniwski, Simon Herczaniwski, Damian Figurek, Leon Lescesin, Peter Pelyshchuk 

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ 

Від Вознесіння до Зіслання Святого Духа (21/05-31/05/2015) у нашій Церкві буде 
проведено Декаду Місійності. У духовних заходах Декади місійності ми покликані 
наново відкрити і збагнути, що наші парафіяльні спільноти та сім’ї є за своєю 
природою місійними. Усвідомлення цього випливає з дару нашого Хрещення, 
завдяки якому ми силою цього святого таїнства взяли на себе зобов’язання вірити, 
жити, служити і ділитися досвідом своєї віри в Христа - не лише з рідними, а й з 
усіма ближніми, з якими перебуваємо. В нашій катедрі ви можете взяти книжечки 
“Путівник декади місійності” і роздумувати в цей час цілою родиною щодня 
впродовж декади над тими думками, що подані в путівнику.  
Якщо хтось бажає отримати цю книжечку в PDF, ми можемо вам надімлати на 
елетронну пошту, зверніться на парафію за ел. поштою 
melbourneparish@catholicukes.org.au  або на тел. 9320 2566. 

MISSION DAYS 

A prayer book is available for Reflexion and prayer for the days from the Ascension on 21-5-2015 to the Descent 
of the Holy Spirit 31-5-2015. We encourage families to participate in this spiritual effort, you can pick up a copy 
of the guidelines at the entrance of the church. Let us pray together with our entire parish community , that the 
Lord might renew our life in God by the grace of intercession of the Holy Spirit. The guidelines are also available 
on PDF, ring no 9320 2566 or send on email to melbourneparish@catholicukes.org.au 

Th 
e man born 

blind washed 

the mud from 

his eyes in the pool called Silo-

am, which means “the one who 

is sent.” How is Jesus a pool to 

wash the mud from your eyes 

so that you might see? 

As soon as the man could see, 

his life became very difficult. 

People wondered whether he 

was the same man. Has the 

restoration of your sight so 

changed you that others are 

surprised at the transfor-

mation? 

So much fear seems to sur-

round the restoration of the 

man’s sight. What fears do I 

now have about seeing clearly 

who Jesus is and what choices 

I must make to be with him? 

The grace will come when I 
acknowledge that my eyes 
have been opened. Others may 
not want to believe I can see, 
but I know I can only keep re-
peating it, to myself and to 
them. I may experience rejec-
tion by some for claiming this 
new vision, but in the Light, I 
can see clearly the one who 
has healed me, and I give him 
thanks and praise. 
 
The following reflection is 
based on John 9:1–41.  

Reflection on Sunday of blind-born man 

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au
mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au

