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Лотерея 

Наша парафія і цього року бeрe участь у лотереї Католицької Церкви 
Вікторії, яку організує Джілонґский деканат РКЦ. Ціна одного квитка 
тільки $2. Перші 3 нагороди – це автомобілі. Пригадуємо, що кожний 
проданий квиток приносить дохід для нашої парафії, тому підтримайте 
цю лотерею, бо окрім того, що маєте можливість здобути дуже великі 
призи – Ви допомагаєте своїй парафії. Квитки можна купити у 
парафіяльному магазині, а багато хто з наших парафіян незабаром 
отримає їх поштою. Будь ласка, купуйте і повертайте талончики назад 
якнайшвидше. 

Raffle  

Our parish is taking part in the raffle of the Catholic Church in Victoria, which is organized by the Geelong 
Deanery. Tickets are $2 each. The prizes are the same as last year. Every ticket sold is a source of profit for 
Church needs. Support the raffle in order to help the church and give yourselves a chance to win a substan-
tial prize. Tickets are available in the parish shop; some of our parishioners will receive tickets in the mail. 
Please sell them and return the dockets with money to the parish or to the parish shop as soon as possible. 

Пом’яники 

Завтра у нас починається Великий Піст, а під час посту у нашій церкві щотижня 
(п’ятницями) будуть правитися сорокоусти (заупокійні богослужіння) за всіх 
померлих з Ваших родин. Якщо Ви хочете, щоб священики молилися за 
померлих з Вашої родини, будь ласка, зголосіться до п. Ореста Кметя або п. 
Ліди Дзісь в кафе “Трембіта”. 
  

Commemoration booklets 
Great Lent begins tomorrow, on Monday 27th of February. During Great Lent we 

shall be having our traditional commemorations of the dead. If you wish for the deceased members of your 
family to be commemorated, or names added to your booklet, please contact Mr. Orest Kmet or Mrs. Lida Dzis 
in café “Trembita” on Sundays after liturgy.  

Вечірня прощення / Vespers of forgiveness 

Сьогодні о  годині 5 вечора у нашій катедрі буде правитися Вечірня прощення, з якою позначатимемо 
початок Великого Посту. Простім один одному за усі провини, свідомі і несвідомі, і шукаймо прощення, 
бо тільки так зможемо добре постити і бути близькими до Ісуса. Запрошуємо усіх на вечірню, щоб з 
молитвою на устах і серці простили одне одному.  
  
A vespers of forgiveness will be celebrated in our Cathedral today at 5 pm. This is the start of Great Lent.  
Let us forgive each other and seek forgiveness for any sins voluntary and involuntary, because only this way we 
shall be able to celebrate Lent well in close relationship with Jesus. Let us invite everyone to take part in this 
vespers of forgiveness with prayer in our hearts and on our lips.  



Iнтерпретацiя Святого Письма  
 Classes on Biblical Exegesis 

 

Lessons on Bible reading will continue every Tuesday evening from17th February at 
7.00 p.m., in the Presbytery of the Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne, 
by Mary Kelty MA. Everybody is welcome to take part in it.  

Icon Classes  (Change of the start time) 
Icon Classes will start on Wednesday, March 4, 2015 at the parish hall at 
7.00 p.m. For more information please contact Sister Maria:  

    8339 0156, 0421 086 393  
    ssmimel@gmail.com 

Церква в Потребі 

Кожної неділі під час Великого Посту у нашій 
катедрі збирається 3-тя таца під назвою “Церква в 
Потребі” і вона призначена для потреб Нашої 
Церкви по цілому світі. Кожна і найменша Ваша 
пожертва допоможе в місійній діяльності 
Української Греко-Католицької Церкви. 

Church in need 

Every Sunday during the Great Lent we have a third 
collection in our church after the Divine Liturgies. This 
collection is called “The Church in need” and goes to 
the needs of our church around the world. Each and 
every donation will help in missionary activity of 
Ukrainian Greek Catholic Church. 

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. We keep these 
boxes at home and during Lent we insert donations for 
needy people in Ukraine and around the world. Take a 
box home and return it with your donations, at the par-
ish before Easter. 

Project Compassion 

Next Sunday is the First Sunday of Lent also known as 
the Sunday of Orthodoxy. The children will participate 
in the 9.30 a.m. Divine Liturgy. There will be a short 
procession around the interior of the Church. You are 
invited to bring your icons, crucifixes and other images 
to be blessed at the conclusion of the Liturgy. 

Сьогодні після Святої Літургії 
о 9.30 буде відправлено пана-
хиду за загиблими із Небесної 
Сотні в часі Революції Гідно-
сті. Днями минув рік після 

жорстокого та кривавого обстрілу мирних людей 
у Києві на Майдані. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в середу 18 лютого 2015 року Божого упокоївся в Бозі на 95-
му році земного життя бл. п. Василь Дацьків, котрий замешкав в Kalyna Care. Покійний Василь 
народився в 1919 році в Західній Україні, залишив у смутку синів Романа, Михайла, Богдана і Петра з 
родинами. Похорон покійного Василя відбудеться в катедрі в середу 25-го лютого в 11-й год рано з 
похованням тлінних останків на Keilor кладовищі. Родині, близьким та знайомим висловлюємо наші 
щирі співчуття.   

День роботи  

Повідомляємо наших парафіян, що знідно з рішен-
ням Парафіяльної Ради, чищення і прибирання под-
вір’я хати при 30 Shiel Street (хата між монастирем 
сестер Василіянок та хатою Владики) відбудеться у 
наступну суботу 28-го лютого від години 10 зранку. 
Роботи є багато і для усіх наших парафіян, тому 
запрошуємо до помочі.  
ПРИХОДЬТЕ І ДОПОМОЖІТЬ!  

Working Bee 

Please note that following the decision of the Parish 
Council the clean-up of  the house at 30 Shiel Street 
backyard shall take place on next Saturday 28th Febru-
ary at 10 am (this is the house in between the Basilian 
Nuns Monastery and Bishops house). There’s much 
work to be done for all.   
PLEASE COME AND HELP! 



Порядок Богослужіння 
22.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

25.02.2015 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
01.03.2015  – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

 
 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
 
Черговий: п. О. Ціхоцький - тел. 0434 817 910 

22.02.2015 – род. Бабяк, п. Романюк 
01.03.2015 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк  

Чергова: п. О. Сапун - тел. 9546 1121 та моб. 0409 531 052 
08.03.2015 – п-во Пирчак, п. О. Ціхоцький  
15.03.2015 – род. С. А. Рамза  
22.03.2015 – род. І. Г. Лищишин  
 
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 сама, а 
на одного це затяжко. 

Altar boys and girlsAltar boys and girlsAltar boys and girls   for the coming months for the coming months for the coming months    
of February, March and April of February, March and April of February, March and April 201520152015   

Повчання св. Йоана Золотоустого на Великий піст 

«Значення посту полягає не у стриманості від їжі, а в усуненні гріхів. І хто обмежує піст тільки стрима-
ністю в їжі, той властиво безчестить його. Ти постиш? Докажи мені це своїми ділами! Якими, скажеш, 
ділами? Коли побачиш бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, примирися! Коли побачиш свого 
друга щасливим, не завидуй! Коли побачиш гарну жінку, пройди мимо. Хай постяться не тільки уста, але 
слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого тіла… Що за користь, коли ми стримуємося від птиць і риби, а 
гриземо і з’їдаємо братів».   

Читання дня/Readings 

22.02.2015 - Rom 13, 11-14,4; Mt 6, 14-21 
23.02.2015 - 1 Tim. 1, 1-8; Mt. 26, 1-13 
24.02.2015 - 1 Tim. 1, 8-11; Mt. 26, 14-25 
25.02.2015 - Gen. 1, 24-2, 3; Prov. 2, 1-22 

26.02.2015 - 1 Tim. 1, 15-17; Mt. 26, 36-46 
27.02.2015 - Gen. 2, 20-3, 20; Prov. 3, 19-34 
28.02.2015 - Heb. 1,1-12; Mk 2, 23-3,5 
01.03.2015 - Heb. 11, 24-26, 32-40, 12, 2; Jn. 1, 43-51 

February 22 March 1 Маrch 8 

Alysia Semcesen Peter Pelyshchuk Makohon Teresa 

Kopistinskij Katherin Lescesin Marko Makohon Christina 

Kavalko Viktoria Figurek Damian Ella Solozynskyj 

Figurek Olivia Kogut Maxsym Soloczynskyj Alissa 

Schneeberger Abigail Anita Kotowskyj Michael Ckuj Sarah Andrea 

Herczaniwski Talya Krasulak Alexander Ckuj Joahha 

March 15 March 22 March 29 

Doma Matthew Burlak Mia Lian Sikora 

Rossetto Theodore Burlak Sasha Alek Sikora 

Rossetto Zachary Kopistinska Lydia Marko Lescesin 

Kohut Chritian Kopistinska Anna Kai Andrew Axten 

Kohut Lucas Lech Olivia Dusenjko Nicholas Dean 

Kotowskyj Michael Herczaniwski Talya Dusenjko Lucas James 



Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - Eva Kuczerepa ($25), Марія Ройторовський ($25), Maria 
Krisa ($20), I. S. Procikevic ($20), Fina Sofiya ($20), Jozo Rudak ($20)  
 
Donation for the Cathedral from Roman and Mary Yavorskiy Family in memory of Wladyslaw Solyk 12 
month Anniversary of his death ($100)  
 
We are very grateful to Roman and Mariya Kocaj, Stefka Hrehoresen, Hrescia Herchaniwska, Stefka Sem-
chesen for their carols, which they sang at homes over the Christmas period. They collected $1020,00 by 
singing carols.  

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків/ 

Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery and convent 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

I. & S.  Kohut $50.00 

S. & T. Selemba $50.00 

М. 
Ройтаровсь-

кий 
$25.00 

M. Krisa $20.00 

J. Rudak $20.00 

R. Varenica $20.00 

R. Varenica $20.00 

Порядок Богослужінь / Order of Services 

Нд/Sun (22.02.2015) - Divine Liturgy/ Свята Літургія: 
8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 

Вечірня/Vespers (22.02.2015) - 5.00 p.m. 

Пн-Чт/Mon-Thu (23-26.02.2015) - Divine Liturgy/ 
Свята Літургія: 9.00 a.m. 

Пт/Fri (27.02.2015) - Liturgy of Presanctified Gifts/
Літургія Напередосвячених Дарів: 10.00 a.m.  

Cб/Sat - Divine Liturgy/ Свята Літургія: 9.30 a.m. 

Нд/Sun (01.03.2015) - Divine Liturgy/ Свята Літургія: 
8 a.m., 9.30 a.m., 11.30 a.m. 

R. Varenica $100.00 

I. & S.  Kohut $50.00 

S. & T. Selemba $50.00 

М. 
Ройтаровсь-

кий 
$50.00 

E. Kuczerepa $25.00 

J. Rudak $20.00 

M. Krisa $20.00 

S. Fina $10.00 

R. Varenica $20.00 

 

 МОЛИТВА СВ. ЄФРЕМА СИРІНА 
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, 

недбайливости, властолюб'я і пустомовства відже-
ни від мене. (Доземний поклін). 

Духа чистоти, покори, терпеливости й любови 
даруй мені, слузі твоєму. (Доземний поклін). 

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої 
і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний 
на віки вічні. Амінь. (Доземний поклін). 

Боже, милостивий будь мені грішному(ій)! 
       (малий поклін). 

Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене! (малий 
       поклін). 

Без числа нагрішив(ла) я, Господи, прости ме- 
       ні! (малий поклін). 

(Боже милостивий…4-ри рази). 
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, не-
дбайливости, властолюб'я і пустомовства віджени 
від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости й любови 
даруй мені, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені 
бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти бла-
гословенний на віки вічні. Амінь. (Доземний поклін).  

THE PRAYER OF ST EPHREM 
O Lord and master of my life! Dispel from me the 

spirit of discouragement and slothfulness, of ambition 
and vain talk! (Prostration). 

Instead, give me the spirit of prudence and humili-
ty, of patience and charity. (Prostration). 

Yes, my king and Lord, let me look at my own 
sins and refrain from judging others: For you are 
blessed forever and ever. Amen. (Prostration). 

 
Then, with three lesser reverences four times: 
O God, have mercy on me, a sinner! 
O God, in your mercy wipe out my sins! 
I have sinned very often, Lord; forgive me! 
  
O Lord and master of my life! Dispel from me the 

spirit of discouragement and slothfulness, of ambition 
and vain talk! Instead, give me the spirit of prudence 
and humility, of patience and charity. Yes, my king 
and Lord, let me look at my own sins and refrain from 
judging others: For you are blessed forever and ever. 
Amen. (Prostration). 

ДЯКУЄМО УСІМ ЗА 
ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 


