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_____________________ 
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_____________________ 
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Basilian Sisters 

Phone: (03) 9329 0749   
 

Sisters Servants of Mary 
Immaculate 
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Order of Services for the week 20/09-27/09/2015 

Sun (20/09) - Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mo (21/09) - Divine Liturgy (Nativity of BVM) 10.00am;6.00pm 

Tue-Fri (22/09-25/09) - Divine Liturgy                          9.00 am 

Sat (26/09) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (27/09) - 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 понеділок 21 вересня о 10.00 
am та 6.00 pm буде служитися 
Божественна Літургія з нагоди 
свята РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ. Запрошуємо до 
молитви. 

On Monday 21th September we will 
celebrate the feast of  the NATIVITY 
OF BLESSED VIRGIN MARY.  
Divine Liturgy will be celebrated at 

10.00 am and 6.00 pm. We invite you to pray together.  

Наступної неділі 27 вересня о 8.00 am; 9.30 am та 
11.30 am  будуть служитися Божественні Літургії з 
нагоди свята ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА. 
Пригадуємо, що в цей день є строгий піст.  

Next Sunday, September 27th, we will celebrate the feast 
of the EXALTATION OF HOLY CROSS. Divine Liturgies 
will be celebrated at  8.00 am, 9.30 am and 11.30 am. We 
remind you this is a strict fast day. 



Загальні Збори Парафіяльної Ради 

Загальні Збори Парафіяльної Ради відбудуться наступної неділі 27 ве-
ресня о 12:30 дня у залі Патріарха Йосифа. Цього року, згідно із Стату-
том 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.  

The Parish annual general meeting shall take place on the 27th of Septem-
ber at 12.30 pm.  Those interested in helping out on the parish council this 
term, please  contact: Parish 93202566          Stefan Romaniw  0419531255     

Eugene Hawryszko  0412475470 

Коли хтось бажає отримати відео-диск з Візиту Патріарха Святослава 
до нашої Єпархії, який відбувся в вересні минулого року, звертайтеся 
до п. Євгена Гавришка у парафіяльному залі по Службі Божій або за 
тел. 0412 475 470 

If anybody wants to buy a DVD of the Visit of  Patriarch Sviatoslav to our 
Eparchy please contact  Mr Eugene Hawryszko, tel. 0412 475 470 

FEAST OF THE NATIVITY 
OF THE THEOTOKOS  

The Feast of  the Nativity of  Our Most 
Holy Lady, the Theotokos and Ever-
Virgin Mary is celebrated on September 
21 each year. The Feast commemorates 
the birth of  the Mother of  Jesus Christ, 
our Lord.  

The birth and early life of  the Virgin 
Mary is not recorded in the Gospels or 
other books of  the New Testament, 
however this information can be found 
in a work dating from the second cen-
tury known as the Book of  James or 
Protevangelion. 

According to the story found in this 
book, Mary's parents, Joachim and An-
na, were childless for many years. They 

remained faithful to God, but their 
prayers for a child were unanswered. 
One day, when Joachim came to the 
temple to make an offering, he was 
turned away by the High Priest who 
chastised him for his lack of  children. 
To hide his shame, Joachim retreated to 
the hill country to live among the shep-
herds and their flocks. 

As Joachim was praying, his wife Anna 
was praying at the same time at their 
house in Jerusalem. An angel appeared 
to both of  them and announced that 
Anna would have a child whose name 
would be known throughout the world. 
Anna promised to offer her child as a 
gift to the Lord. Joachim returned 
home, and in due time Anna bore a 
daughter, Mary. 



Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в понеділок 14-го вересня 
2015 року упокоїлася в Бозі бл. п. Ірена Андрусевич на 99-му році 
земного життя. Покійна Ірена народилася 12 квітня 1916 року поблизу 
Києва в Звенигородці. Вона залишила в смутку сина Михайла, дальшу 
родину та близьких. Похорон покійної відбувся у четвер 17-го вересня 
в 10.00 am у катедрі з похованням тлінних останків на кладовищі Faw-
kner.  

We share with you the sad tidings that on Monday 14th September, 
2015 Mrs. Irena Andrusewycz entered eternal life aged 99. She was born 
on 12th April 1916 near Kyiv in Zvenohoroko. She left behind her son Mi-
chael and all family. Her funeral was held on Thursday 17th September at 
10.00 am at the Cathedral with burial at Fawkner Cemetery.  

Дорогі парафіяни! Купуємо нові священичі ризи з 
України для нашої катедральної парафії за ціною 
$300 за один комплект. Семеро парафіян вже пожер-
твували на ризи повну суму, семеро дали різні поже-
ртви. Дякуємо вам за ваші жертвенні серця.  

Dear parishioners, we are buying new priestly vestments 
from Ukraine for the Cathedral Parish. Each set costs 
$300. Seven parishioners have already donated the full sum and seven 
have given a donation. Thank you for your generosity.  Be generous. 

Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що у вівторок 15-го вересня 
2015 року упокоїлася в Бозі бл. п. Галина Сторі з род. Шкурат 
(Sunshine North) на 64-му році земного життя. Покійна Галина 
народилася 15 серпня 1951 року в Сіднеї. Вона залишила в смутку 
сестру Христину та близьких. Похорон покійної відбудеться у четвер 
24-го вересня в 10.00 am у катедрі, а початок похорону (парастас) - в 
середу 23 вересня о 7.00 вечора. Просимо молитися, щоб Господь Бог 
оселив душу її, де праведні спочивають.  

We share with you the sad tidings that on Tuesday 15th September, 
2015 Mrs. Helena Storrie nee Shkurat entered eternal life aged 64. She 
was born on 15th August 1951 in Sydney NSW. She left behind her sister 
Christina. Her funeral will be held on Thursday 24th September at 10.00 
am at the Cathedral, the beginning of the funeral (parastas) - on Wednes-
day 23rd September at 7.00 pm. We ask everyone to pray that God Lord will 
place her soul where all the just repose.  



Патріарший Фонд  
Patriarchal Fund 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund Родина Умриш $800.00 

A. Panasewycz $50.00 

M. E. Figurek $50.00 

J. & A. Pyrczak $30.00 

M. & O. Zahorodni $30.00 

І. С. Семчишин $25.00 

Софія Юрчак $20.00 

V. P. Laholat $20.00 

Mihajlo Laba $20.00 

Anna Hluchanic $20.00 

Проців Хараламбук $20.00 

R. A. Laba $20.00 

Maria Hole $20.00 

O. Sulema $20.00 

Steve Zacharko $20.00 

Irene Stawiski $20.00 

Г. і М. Бень $10.00 

Родина Умриш $500.00 

N. & J. Sulema $50.00 

Aнна Павук $50.00 

M. E. Figurek $50.00 

M. & O. Zahorodni $35.00 

A. V. Papuga $30.00 

І. С. Семчишин $25.00 

Mihajlo Laba $20.00 

Anna Hluchanic $20.00 

J. & A. Pyrczak $20.00 

A. Panasewycz $20.00 

V. P. Laholat $20.00 

Ярослава Рищак $20.00 

Maria Hole $20.00 

O. Sulema $20.00 

R. A. Laba $20.00 

 
 
 

Жертводавці на нові священичі ризи: Ярема і Ганя Полатайко, Сте-
фанія Жилан, Ірина Умриш, Франко Лейчак, Сімон Лейчак, Джей-
сон Лейчак, род. Коцай - по $300. Род. І. Турковський (Wallan) - 
$100. Ева Москалюк, Антін Гралюк, Іван і Оля Москалюк, род. 
Шморгай - $50. Данко Марія, Роман і Іванка Берник - $20.  

Теодозій та Татьяна Мазур з нагоди 70-річчя свого подружжя пожер-
твували на потреби катедри - $1000, для священиків - $300, для сестер 
- $200, на пресовий фонд “Церкви і Життя” - $100.  

Тетяна Волинець пожертвувала на катедру - $20. 
Орест і Анна Кметь пожертвували $50 на ремонт катедри. 

               ЩИРО ДЯКУЄМО  
                                                                 ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 



Пожертва на утримання катедри та 
відновлення парафіяльних будинків 

Cathedral upkeep & maintenance donation 

Проців Хараламбук $25.00 

Антін Гралюк $20.00 

Slavka Kavalko $20.00 

Яр. Рищак $20.00 

Steve Zacharko $20.00 

A. Panasewycz $20.00 

Mihajlo Laba $20.00 

Anna Hluchanic $20.00 

O. Sulema $20.00 

Софія Юрчак $20.00 

Maria Hole $20.00 

V. P. Laholat $20.00 

Марія Панчак $20.00 

R. A. Laba $20.00 

Г. і М. Бень $10.00 

У парафіяльному магазині тепер є eftpos, з допомогою якого ви 
можете платити безготівково банківською карткою.  
The parish shop has an eftpos machine. You can  now pay by bank 
card. 

Якщо хтось бажає розмістити свою рекламу до церковного календаря 
на 2016 рік, просимо звертатися до п. Євгена Гавришка за телефоном 
0412 475 470 

Those wishing to place an advertisement re their company in the 2016, 
church calendar. Could you please ring Eugene Hawryszko on  0412 475 

 

ЩИРО ДЯКУЄМО ВАМ ЗА 
ВАШІ ПОЖЕРТВИ!       

Софія Юрчак $20.00 

Steve Zacharko $20.00 

Г. і М. Бень $10.00 

Катедратик-Алюминатик 

Родина Умриш $500.00 

Євген Бабяк $100.00 

Anastasia Naligetty $55.00 

Kateryna Melnik $50.00 

J. & A. Pyrczak $50.00 

M. E. Figurek $50.00 

Ivan Tesla $50.00 

M. & O. Zahorodni $35.00 

Irene Stawiski $30.00 

І. С. Семчишин $25.00 



 

Повчання Святого Йоана 
Золотоустого про молитву та 

духовну тверезість  
(продовження....) 

7. Молитва — це велика зброя, не-
вичерпний скарб, багатство, що ніколи 
не зміліє, супокійне пристановище, не-
схитний затишок і корінь незліченних 
благ; і джерело, і матір є молитва: вона 
могутніша за саму царську владу. Мо-
литвою ж я називаю не будь-яку, не не-
дбалу і розсіяну, а полум'яну й много-
трудну, що виходить зі зболеної душі й 
глибоко зосередженого ума. Лишень 
така молитва сходить до неба. 

8. Як вода, що тече по рівнині й ши-
роко розливається, не підноситься вго-
ру доти, доки руки умільців притіс-
нять її зусібічною огорожею, — тоді 
вона від власного напору швидше за 
стрілу струмує вгору, так і людське се-
рце, насолоджуючись усіляким споко-
єм, розсіюється і розливається; коли ж 
обставини притіснять його, то, приг-
нітившись, воно засилає вгору чисті й 
ревні молитви. І щоб упевнитися тобі, 
що саме ці зі скорботи проказані мо-
литви найбільш сильними бувають на 
небі, послухай, що каже пророк: До 
Господа в скорботі моїй взивав я, і Він 
вислухав мене (Пс. 119, 1). Запалімо ж 
своє серце й зворушмо душу пам'яттю 
про гріхи, зворушмо не лише для того, 
щоб притіснити, а щоб приготувати й 
молитву її для слухання, вчинивши її 
тверезою, пильною і такою, що торка-
ється самих небес. 

9. Боже, милостивий будь мені, грі-
шному, — взивав митар і вийшов з 
храму виправданим більше, ніж фари-
сей (Лк. 8, 13). І вийшло, що слова ви-
явилися вищими за вчинки, і вимовле-
не перевершило сподіяне. Той хизува-
вся своєю праведністю, постом, деся-
тинами, а цей промовив лише слова 
(без діл) і здобув прощення всіх гріхів. 

Чому ж? Бо Бог не лише слова слухав, 
а радше дослухався до почуття, з яким 
вони проказані, і, знайшовши його со-
крушеним і смиренним, помилував і 
явив своє чоловіколюб'я. Це кажу я 
для того, щоб не грішили, а були сми-
ренними. Бо якщо митар, чоловік ни-
ций, не здобувся на смирення (бо що 
за смирення в того, в кого все пога-
но?), а лише на розсудливість, і гріхи 
свої висловив, і висповідався з того, 
чим був, таке привернув до себе Боже 
благовоління, то наскільки більшу Бо-
жу поміч привернуть до себе ті, які, 
вчинивши багато добрих діл, доволі 
невисокої про себе думки! Ось тому я 
завжди прошу, молю і благаю кожного 

з вас якомога частіше сповідатися з 
гріхів своїх перед Богом. Не виводжу я 
тебе перед публіку, як на видовищі, і 
не змушую відкривати свої гріхи перед 
людьми. Перед Богом відкрий своє су-
мління. Йому покажи свої рани й у 
Нього проси ліку. Покажи Йому, який 
не зневажить, а подасть лік (Як. 1,5). 
Він усе бачить, хоча ти й мовчиш. То ж 
виговорися — і скористаєш. Виговори-
ся, щоб, склавши весь тягар гріхів тут, 
туди перейти тобі чистим, без усіляких 
гріховних ран, і позбудешся їх нестер-
пного оприлюднення на Страшному 
суді. Три юнаки віддали свою душу за 



за визнання єдиного істинного Влади-
ки й Бога, і кинуто їх у піч вогненну, 
одначе після такої мужности вони мов-
лять: нині нема як нам уста розтули-
ти наші: ганьба і сором покрили слуг 
твоїх і тих, що тебе шанують (Дан. З, 
33). Тож навіщо ви розтуляєте уста 
свої? — Щоб це одне, — кажуть, — 
мовити, що нема як нам уста розтули-
ти, і цим одним вмилостивити Госпо-
да.  

10. Сила молитви гасила силу вог-
ню, приборкувала розлючених левів, 
припиняла боротьбу, відчиняла небесні 
ворота, розривала узи смерти, проганя-
ла геть недуги, відбивала напади, ряту-
вала міста від землетрусу, відвертала й 
удари, що спостигали згори, і замовля-
ння, що готували людям, і 
взагалі усілякі  біди. Під мо-
литвою ж розумію не те, що 
на Вустах, а те, що виходить 
із глибини серця. Бо як дерева, що пус-
тили коріння глибоко в землю, не пада-
ють і не валяться, які б сильні вітри не 
нападали на них, бо коріння міцно три-
має їх у землі, так і молитви, що їх із 
глибини серця засилають, закорінив-
шись там, безпечно простираються 
вгору, не зазнаючи перепон у своєму 
напрямку від жодних нападів помис-
лів. Тому й пророк каже: Із глибини 
взивав я до тебе, Господи (Пс. 129, 1). 
11. Хоча немало ми вже говорили про 
молитву, все ж треба поговорити про 
неї і нині. Бо як буває з нашою оде-
жею: якщо тканина, з якої зшита одіж, 
пофарбована лише раз, то фарба ця ви-
цвітає швидко й легко, а якщо той, що 
фарбує, покриє тканину фарбою кілька 
разів, то її колір назавжди залишиться 
незмінним. Те ж саме буває з нашими 
душами: якщо часто чуємо якесь поу-
чення, то, приймаючи його, як фарбу, 
що проникає глибоко, нелегко його за-
буваємо. Отож слухайте слова про мо-

литву не мимохіть. Бо немає нічого 
сильнішого за молитву й нічого їй рів-
ного. Не настільки розкішний цар, що 
облечений у багрянець, наскільки мо-
лільник, оздоблений розмовою із Бо-
гом. Бо якщо б хто-небудь перед усім 
воїнством, воєводами та різними висо-
кими особами, приступивши до царя, 
почав бесідувати з ним наодинці, то 
погляди всіх звернув би на себе, а вод-
ночас постав би в їхніх очах особливо 
гідним вирізнення та поваги, то так бу-
ває і з молільниками. Уяви собі, як це 
людині за присутності ангелів, пред-
стояння архангелів, серафимів і херу-
вимів й усіх інших безплотних сил з 
великою відвагою приступити до Царя 
цих сил і бесідувати з Ним? У яку 

честь облекає це його? 
Та не лише честь, а й 
надзвичайно велика ко-
ристь буває нам від мо-
литви, навіть до того, як 

одержимо те, що просимо. Бо тоді ж, 
коли хто здійме до неба руки й призове 
Бога, тут-таки відходить він від усіх 
земних людських діл і думкою перено-
ситься у прийдешнє життя й тоді спог-
лядає вже лишень тільки небесне, не 
дослухаючись ні до чого, що стосуєть-
ся до тутешнього життя, якщо він мо-
литься ревно. Тому, якщо в нім до того 
й повставав гнів, то легко влягається, 
коли палила похіть, вона гасне, або то-
чила заздрість, то легко вона відхо-
дить. У душі ж звершується те, що й у 
природі, коли сходить сонце, як гово-
рив пророк. Чи пам'ятаєш, що він ка-
зав: Ти навів темряву, і настала ніч; у 
ній ходитимуть усі звірі лісовії. Лев 'я-
та ричать по здобич, щоб поживу здо-
бути собі від Бога. Зійде сонце, і вони 
зберуться та в леговищах своїх поля-
гають (Пс. 103, 20-22).  
  

Продовження в наступному випуску Вістей... 

“Молитва — це 
велика зброя...” 



September 20 
Alexander Dudij 
Julian Levkut 
Simon Herczaniwski  
Michael Herczaniwski 

September 27 
Olivia Figurek 
Talya Herczaniwski 
Damian Figurek 
Marko Lescesin 

 

October 4 
Theodore Rossetto 
Zachary Rossetto 
Marko Lescesin 
Josep Adamec 
Lucas Chihotski 
Maksym Kogut 

October 11 
Daniel Denley 
Lian Sikora 
Alek Sikora 
Julian Levkut 

FIRST HOLY CONFESSION &  
SOLEMN HOLY COMMUNION 

We ask you to pray for the following  

children, who are preparing for 

their First Holy Confession and 

Solemn Holy Communion on 

Sunday October 4th 2015 - 

Barker Cathryn, Burlak  

Kristian, Chihotski Benjamin, 

Cicala Ceejay, Disher Britney, 

Disha Rebecca, Kosyka Nina, 

Kogut Kalyna, Lescesin 

Marijana, Marshall Oliver Ray, Pilling Mathew, Pilling 

Joshua, Stazko Matthew Ron, Tandy Isobel Cate,  

Denley Daniel. 

Просимо молитися за вищезгаданих дітей , котрі 

приготовляються до їхньої Першої Святої Сповіді та 

Урочистого Святого Причастя, яке відбудеться в неділю  

4-го жовтня 2015 р. 

 ALTAR SERVERS IN CATHEDRAL PARISH 



Praying the Gospel  
Lectio Divina 

 

 Lectio Divina is a Latin expression that 

means “divine or sacred reading.” It consists of 
reading a passage from scripture, reflection and 
prayer. The process of reading and reflecting is 
a prayer. The scripture passages in this case are 
chosen from the Byzantine Gospel Lectionary 

as used in the Ukrainian Catholic Church. Re-
flections will be chosen from various sources 
and identified as used. 

Praying Lectio Today 

 Relax your body and sit straight, eyes 

shut and feet on the floor. Then practice the fol-
lowing four simple steps: 

 Read the assigned scripture passage and 
then read the brief reflection assigned to the 
passage you have read. Lectio. 

 Pray the passage by looking for a specific 
meaning that comes to mind as you read it 
again. Meditatio. 
 Pick a word or sentence or idea that sur-

faces from the text. Perhaps the reading reminds 
you of a person, place or experience. If so pray 
about it. Compose your thoughts into a simple 
word or phrase. Oratio. 

 In silence, with eyes closed, focus on 
your breathing. Let your thoughts and feelings 
fade as you consider the images from the previ-
ous step. Contemplatio. 

 This exercise may take 10 to 20 minutes. 

The Seventeenth Week after Pentecost 

This week we continue to pray with selections taken from the gospel of St 
Mark on Monday through to Friday. Saturday and Sunday are given read-
ings from Matthew. All these gospel passages are extracts from the Byzan-
tine Gospel Lectionary as used in the Ukrainian Catholic Church.  I have se-
lected an abbreviated selection from each for the purpose of prayer and re-
flection. Reflections have been chosen from various sources. 

 

Monday 21
th

 September               (Mark 10:46-52) 

Reflection 

Some interpreters think that Mark has placed the healing of the blind man 
as the final event in Jesus’ ministry outside Jerusalem to show that the disci-
ples would eventually be healed of  their spiritual blindness. However, the 
actual details of the miracle play a minor role in the episode. Bartimaeus ex-
hibits the type of faith that forms the basis for healing. He also cries out the 
truth that Jesus is the merciful Son of David, and the crowd cannot silence 
him. Such faith points to the success of Jesus’ ministry, despite the voices of 
opposition and the misunderstanding of those closest to Jesus. Christians 
through the centuries have repeated a variant of Bartimaeus’ cry for mercy. 

Tuesday 22
th

 September         (Mark 11:11-23) 

Reflection 

God’s house of prayer for all nations has been corrupted by mercenary con-
cerns. Christians often face a similar dilemma without realizing it. With 
buildings and programs to support, they may fall into the trap of marketing 



religion. Sometimes when marketing means keeping the big donors happy, 
the gospel suffers. Controversial issues, such as attempts to bring into a 
church community persons who are different racially, socially, or economi-
cally, are often avoided for fear that donations may suffer. Here Jesus calls 
us back to the only question that counts: What did God intend? A house of 
prayer for all peoples. 

Wednesday 23
th

 September         (Mark 11:22-26) 

Reflection 
The image of God as Father does not apply to humans who are insistent tod-
dlers. The Jewish examples all refer to adults turning to God in situations of 
real need. Human power and ingenuity alone cannot get one through such 
situations. As Christians, we can pray with confidence because we know 
that our prayer is part of the prayer Jesus offers to God. The epistle to the 
Hebrews speaks of Jesus as the compassionate high priest to whom we turn. 
 
Thursday 24

th
 September    (Mark 11:27-33) 

Reflection 
Like John the Baptist, Jesus’ authority is from heaven. Further, the religious 
authorities can recognize a prophetic voice behind John’s words. They also 
know that they have a responsibility to heed the word of God. Jesus is able 
to deflect their hostile question because the authorities are not acting sin-
cerely. Any time people attempt to evade what they know is their responsi-
bility, they run the risk of putting themselves in a similar bind. 

Friday 25
th

 September           (Mark 12:1-12) 

Reflection 
Christians today must be careful not to let the conflict between the Christian 
and Jewish communities, evident in Mark’s version of the parable, become 
the dominant element in its interpretation. Jesus had compassion on his peo-
ple because they were like sheep without a shepherd. His rejection of the 
particular religious leaders of his day does not imply rejection of the people 
as a whole. The controversy stories consistently show why Jesus challenges 
the religious leaders: They are not concerned about God’s Word at all but 
only about their own prestige and traditions. 

Saturday 26
th

 September     (Matt 25:1-13) 

Reflection 
As recorded by Matthew and placed at this point in the gospel, the parable 
has become an allegory addressing life in the Church as it awaits the return 



of its Lord, clearly to be identified with the bridegroom for whom the young 
women keep watch. The detail that five of them are wise and five foolish re-
flects the mixed nature of the Church in which, as so often in Matthew fer-
vent and not so fervent  exist side by side; at present they are not all that 
distinguishable from one another, but the bridegroom’s arrival as judge will 
show the difference between them.  

Sunday 27
th

 September 

The Canaanite Woman’s Faith 
Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just 
then a Canaanite woman from that region came out and started shouting, 
‘Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is tormented by a de-
mon.’ But he did not answer her at all. And his disciples came and urged 
him, saying, ‘Send her away, for she keeps shouting after us.’ He answered, 
‘I was sent only to 
the lost sheep of the 
house of Israel.’ But 
she came and knelt 
before him, saying, 
‘Lord, help me.’ He 
answered, ‘It is not 
fair to take the chil-
dren’s food and 
throw it to the dogs.’ 
She said, ‘Yes, Lord, 
yet even the dogs eat 
the crumbs that fall 
from their masters’ 
table.’ Then Jesus an-
swered her, ‘Woman, 
great is your faith! 
Let it be done for you as you wish.’ And her daughter was healed instantly.  

Matt 15:21-28 
Reflection 
It is not easy for modern readers to grasp the immensity of the barrier being 
broken through here, one that preoccupied the Church for at least two gen-
erations. Our problem is the other way round: to appreciate sufficiently the 
particular place of Israel and the Jewish people in the covenant fidelity of 
God. The woman stands in for all of us Gentiles. We can learn from her 
faith. But we can also learn from her humble and honest acceptance of Is-
rael’s priority in the divine scheme of salvation. 



Порядок Богослужінь 
20/09/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy  
21/09/2015 – Mon (Nativity of BVM) – 
    6 pm – Divine Liturgy  
23/09/2015 – Wed – 12 pm – Moleben  
27/09/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

Черговий: Ярослав Бабійчук 
 
    27.09.2015 – П–і О.Сапун,род.М.Х.Лищишин 
    04.10.2015 – род. Стефин  
    11.10.2015 – род. І. Г. Лищишин  
    18.10.2015 – род. Бабійчук   

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 
 

Читання тижня / Readings 

20/09/2015 - Gal. 6, 11-18 / Jn. 3, 13-17  
21/09/2015 - Phil. 2, 5-11 / Lk. 10, 38-42; 11, 27-28  
22/09/2015 - Eph. 2, 19-3, 7 / Mk. 11, 11-23 
23/09/2015 - Eph. 3, 8-21 / Mk. 11, 23-26  
24/09/2015 - Eph. 4, 14-19 / Mk. 11, 27-33 
25/09/2015 - Eph. 4, 17-25 / Mk. 17, 1-12  
26/09/2015 - 1 Cor. 2, 6-9 / Mt. 10, 37-11, 1  
27/09/2015 - 1 Cor. 1, 18-24 / Jn. 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35 

PLEASE NOTE 

Якщо хтось потребує священика негайно, просимо 
дзвонити на мобільний телефон до будь-якого свя-
щеника, номери яких подані на першій сторінці 
зліва у Вістях. 

When a priest is required, in the case of the emergency, 
please call any priest of the parish on his mobile num-
ber as listed on the front page of the Parish Bulletin. 


