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Order of Services for the week 23/08-30/08/2015 

Sun (23/08)- Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mon-Thurs (24/08-27/08) - Divine Liturgy                    9.00 am 

Fri (28/08) - Divine Liturgy                      10.00 am; 6.00 pm 

Sat (29/08) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (30/08) - 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  п’ятницю 28 серпня о 
10.00 am та 6.00 pm буде 
служитися Божественна 
Літургія з нагоди свята 
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ. Запрошуємо 
всіх на спільну молитву. 

On Friday 28th August we will 
celebrate the feast of  the DOR-
MITION OF MOTHER OF 
GOD. Divine Liturgy will be 
celebrated at 10.00 am and 
6.00 pm. We invite everybody.  

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



Feast of the Dormition of the 
Blessed Mary| 

 Mother of God 

The Feast of the Dormition of the 
Blessed Mary Mother of God is 
celebrated on August 28 each year. 
The Feast commemorates the re-
pose (dormition and in the Greek 
kimisis) or "falling-asleep" of the 
Mother of Jesus Christ, our Lord. 
The Feast also commemorates the 
translation or assumption into heav-
en of the body of the Theotokos.  

The Holy Scriptures tell us that 
when our Lord was dying on the 
Cross, He saw His mother and 
His disciple John and said to the 
Virgin Mary, "Woman, behold 
your son!" and to John, "Behold 
your mother!" (John 19:25-27). 
From that hour, the Apostle took 
care of the Theotokos in his own 
home. 

Along with the biblical reference 
in Acts 1:14 that confirms that the 
Virgin Mary was with the Holy 
Apostles on the day of Pentecost, 
the tradition of the Church holds 
that she remained in the home of 
the Apostle John in Jerusalem, 
continuing a ministry in word and 
deed. 

At the time of her death, the dis-
ciples of our Lord who were 
preaching throughout the world 
returned to Jerusalem to see the 
Theotokos. Except for the Apostle 

Thomas, all of them including the 
Apostle Paul were gathered to-
gether at her bedside. At the mo-
ment of her death, Jesus Christ 
himself descended and carried her 
soul into heaven. 

Following her repose, the body of 
the Theotokos was taken in pro-
cession and laid in a tomb near 
the Garden of Gethsemane. When 
the Apostle Thomas arrived three 
days after her repose and desired 
to see her body, the tomb was 
found to be empty. The bodily as-
sumption of the Theotokos was 
confirmed by the message of an 
angel and by her appearance to 
the Apostles. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?language=english&version=NIV&passage=John%2B19%3A25-27&x=0&y=0


Парафіяльні вісті на email! 

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

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

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 

Якщо хтось бажає розмістити свою рекламу до церко-
вного 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 475 470 

mailto:melbourneparish@catholicukes.org.au


Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в четвер 20-го серпня 2015 
року Божого упокоївся в Бозі у Traralgon бл. п. Іван Даниїл на 91-му 
році земного життя. Покійний Іван замешкав в Benalla. Він залишив у 
смутку дочок Анну і Ірину з родинами та сина Михайла з родиною. 
Похорон покійного відбудеться наступного тижня у церкві Серця 
Христового у Benalla.  

We share with you the sad tidings that on Thurday 20th August, 2015 Mr. 
Ivan Danyil (Benalla) entered eternal life aged 91. He left behind his 
daughters Anna and Irene with families and his son Mychajlo with family. 
His funeral will be held at the Sacred Heart Church in Benalla next week.  

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ЦЕРКВИ 
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

Святкування відбудеться 30 серпня 2015 р.Б. у Парафії Успення 
Пресвятої Богородиці в Ардірі. 

У програмі:    год. 10.00 – Празнична Свята Літургія у церковні 
залі 

год. 12.00 – Святкування в Залі в Народнім 
Домі, Suspension St. Ardeer.                            

 Празничний Обід  $25  

 Концертна Програма - ‘Родина’ 

 Жива Музика 

 Льотерія 
Просимо замовляти квитки в пані Стефанії Романик 

за телефон 9363 3586. 
   

Запросіть Ваших друзів, родину, знайомих, щоб усі разом гарно 
і весело провели цей Празничний день. 

______________________________________________________ 
 ARDEER - PRAZNYK 

DORMITION OF THE BLESSED MARY MOTHER OF GOD 
 

The Ardeer, church praznyk will be held on Sunday 30th August, 2015. It 
will begin with Divine Liturgy at 10.00 am followed by lunch in the Hall in 
Suspension St Ardeer. Cost of lunch is $25. During lunch you will be enter-

tained with live music and a short concert from “Rodyna” and a rafle. 
Tickets can be ordered from Mrs. Stefania Romanyk 9363 3586.  

Everyone is welcome. 





 

Слово святого Василія 
Великого про гнівливих 

Продовження...  
 

 3. Не намагайтеся зцілити зла 
злом, не намагайтеся перевершити 
одне одного, заподіюючи шкоду. У 
несправедливій боротьбі програє той, 
хто переміг, оскільки перемога тільки 
помножує його гріхи. Не збирай 
данини гніву і не будь боржником, що 
повертає борг зла. Скривдив тебе 
розгніваний? Зупини зло, промовчав-
ши. Але ти, запалений його гнівом, не-
наче смолоскипом, стаєш як ураган, 
що змітає все на 
своєму шляху. Не 
вчись у ворога і не 
роби того, що не-
навидиш, не будь 
дзеркальним відо-
браженням гнівли-
вого. Його обличчя 
побуряковіло, а хі-
ба ти не розчерво-
нівся? Його очі на-
лилися кров’ю, 
але, скажи мені, 
хіба твої спокійні? 
Його голос хрип-
кий, але хіба твій 
лагідний? 
 Відлуння в пустелі не розно-
ситься з такою повнотою, як повер-
таються образи кривдникові. Наспра-
вді луна повторює лише твої слова, а 
докори повертаються сторицею. 
 Які слова вилітають з уст тих, що 
сваряться? Один скаже: ти низького 
роду, і вся рідня твоя така. Інший від-
повідає: а ти раб з рабів. Один обізве 
іншого жебраком, а той назве його на-
томість волоцюгою, цей того – невігла-
сом, а той цього – телепнем і так далі 
доти, поки забракне їм лайливих слів, 
неначе стріл у сагайдаці. А потім, коли 

язик вистріляє всі образи, переходять 
до бійки. Бо роздратування породжує 
суперечку, суперечка – образи, образи 
– бійку, бійка – рани, а рани – нерідко 
смерть. 
 Знищимо ж зло у зародку, прит-
лумлюючи в душі гнів. Тільки тоді 
зможемо разом з цією пристрастю 
одразу вирвати з коренем більшість 
лих. Він тебе образив? А ти благосло-
ви його. Побив? А ти стерпи. Плює на 
тебе і вважає нікчемою? А ти згадай, 
що з землі вийшов і в землю поверне-
шся. Хто керується такими міркуван-
нями, той зрозуміє, що будь-яке без-

честя насправді мен-
ше, ніж видається. У 
такий спосіб і для 
ворога унеможливиш 
помсту, показавши, 
що не зачепили тебе 
його образи, і собі 
здобудеш величний 
вінець терпіння, коли 
шал іншого перетво-
риш на джерело муд-
рости для себе. 
 Тому, якщо 
прислухаєшся до мо-
їх порад, то до образ-
ливих слів кривдни-
ка додай дещо й від 

себе. Він назвав тебе нездарою, без-
славним, ницим, нікчемою? А ти назви 
себе попелом і землею. Ти не є достой-
ніший за батька нашого Авраама, який 
так себе називає (Буг. 18, 27). 
 Супротивник назвав тебе неуком, 
жебраком, нікчемою? А ти, повторюю-
чи за Давидом, скажи собі, що ти хро-
бак і народився з купи гною (Пс. 21, 
7). Додай до цього ще й благородний 
вчинок Мойсея. Коли Аарон та Міріям 
йому докоряли, він не почав скаржити-
ся на них Богові, а молився за них 
(Чис. 12). Чиїм учнем ти хочеш бути? 

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


Мужів, що догодили Богові, чи людей, 
сповнених духу лукавства? 
 Коли відчуваєш непереборне пра-
гнення сказати слова докору, уяви, що 
мусиш обрати одне з двох: чи наблизи-
тися тобі до Бога завдяки довготерпін-
ню, чи завдяки гніву перейти на бік 
Його ворога. Дай час своїм думкам 
обрати кращу долю. А своєму ворогові 
принесеш користь, подавши приклад 
лагідности або ще сильніше помстиш-
ся своїм презирством. Що може бути 
для нього дошкульніше, ніж бачити, 
що ворог вищий за образи. Не втрачай 
здорового глузду і не дозволяй кривд-
никам зачепити себе. Нехай він без 
усілякої користи гавкає на тебе і над-
ривається. Хто б’є того, хто втратив ві-
дчуття болю, той сам себе карає (тому 
що і ворогові не може помститися, і 
свого роздратування не заспокоює); і 
хто на словах ображає людину, не-
сприйнятливу до образ, той не може 
вдовольнити своєї пристрасти, а, нав-
паки, як я вже казав, лусне від досади. 
 Що люди скажуть про вас? Того 
назвуть грубіяном, а тебе великодуш-
ним, його – гнівливим і нестриманим, 
а тебе – довготерпеливим та лагідним. 
Він пошкодує про свої слова, а ти ніко-
ли не розкаєшся у своїй доброчеснос-
ті. 
 
4. Чи є потреба обговорювати цю тему 
далі? Такому його докори закрили 
шлях до Царства Небесного. Бо сказа-
но: Ні злоріки, ані зажерливі Царства 
Божого не успадкують (1 Кор. 6, 10). 
А тобі мовчання приготувало Царство, 
бо сказано: А хто витерпить до кінця, 
той спасеться (Мт. 10, 22). 
 А якщо ти мстишся і на образи 
відповідаєш образами, то чим випра-
вдаєшся? Тим, що роз’ярив тебе приз-
відник сварки? Але хіба це поважна 
причина? Розпусник, що звинувачує 

блудницю в тому, що вона його спону-
кала до гріха, заслуговує на не менший 
осуд, ніж вона. Немає перемог там, де 
немає супротивників, і поразок там, де 
немає суперників. 
 Вислухай слова Давидові: Як по-
стане безбожник переді мною, не дра-
тувався і не ображав його, але занімів, 
упокорився і змовчав про добро (Пс. 
38, 2-3). А тебе засмучують образи, які 
вважаєш злом, і водночас наслідуєш 
їх, неначе вони є добром. Таким чином 
потерпаєш від того, що сам засуджуєш 
До чужого пороку прискіпливо при-
глядаєшся, а в собі мерзенного не ба-
чиш. Ображаєшся, коли тебе крив-
дять? Тоді й сам не роби цього. А те, 
що не ти розпочав сварку, не виправ-
довує тебе. Тому я схильний думати, 
що противник твій має більше прав 
обурюватися за те, що ти не подав йо-
му спасительного прикладу. Знаючи, 
який огидний вигляд має людина у гні-
ві, ти не остерігся, щоб не уподібнюва-
тися до нього, навпаки, сам обурюєш-
ся, дратуєшся, гніваєшся, і твоя пове-
дінка служить виправданням тому, хто 
почав перший. Бо своїми вчинками і 
його виправдовуєш, і себе самого зви-
нувачуєш. 
 Якщо гнів є злом, чому ж ти не 
ухилився від зла? А якщо гнів можна 
вибачити, то чому обурюєшся на розд-
ратованого? Тому навіть якщо ти по-
чав мститися у відповідь на кривду, це 
анітрохи тобі не допоможе. У змаган-
нях отримує нагороду не той, хто по-
ав перший, а переможець. Тому осуд-
жується не тільки зачинатель поганих 
справ, а разом з ним і той, хто за лука-
вим поводирем послідував до гріха. 
  
 
(Продовження у наступних вістях) 





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 Thirteenth Week after Pentecost 

This week we pray with selections taken mostly from the gospel of St Mark. 
All these passages are extracts from the Byzantine lectionary which is read 
in full at the Divine Liturgy during the week. I have selected an abbreviated 
selection from each for the purpose of prayer and reflection.  

 

Monday 24
th

 August               (Mark 3:6-12) 

Reflection 
Many readers find it difficult to imagine how Jesus’ healings can lead to 
such hostile interpretations. Yet people today might be just as suspicious of 
someone with the dramatic mass appeal of Jesus. We might wonder whether 
the masses are being defrauded in some way. Many people prefer to main-
tain the traditional patterns in personal, family, or social life rather than 
make radical changes that might bring greater health of happiness to a trou-
bled situation. 

Tuesday 25
th

 August   (Mark 3:13-19a)  

Reflection 
Jesus’ selection of a special group of twelve from the larger group of disci-
ples, along with the list of their names, was an established tradition. Parallel 
references to the Twelve as apostles may have been formulated by the evan-
gelist to tie together two independent pieces of tradition. Traditionally the 
number twelve makes this group representative of the tribes of Israel, and it 
indicates that Jesus has come to restore Israel.  



Wednesday 26
th

 August         (Mark 3:20-27) 

Reflection 
Here Jesus takes an aggressive posture by exposing the malice and absurd 
premises of his accusers. What is at stake is the truth about the saving pow-
er of God at work in the ministry of Jesus. Mark’s narrative expresses the 
irony of the fact that some human beings are more closed to God’s presence 
in Jesus than are the demons themselves. 
 
Thursday 27

th
 August    (Mark 3:28-35) 

Reflection 
The presence of women in Jesus’ description of the new family of disciples 
distinguishes his followers from those who surrounded popular teachers of 
the law or popular philosophical teachers. There, teacher-disciple relation-
ships implied male teachers and followers. The house-hold setting of the 
early community also facilitated participation by women. It is easier to look 
at the issues raised by this passage in terms of power and influence. 
 

Friday 28
th

 August 

The Dormition of Our Most Holy Lady (Luke 10:38-42; 11:27-28) 

Reflection 
This episode makes a telling point. Frenetic service, even service of the 
Lord, can be a deceptive distraction from what the Lord really wants. Luke 
has warned that the grasp of the word can be choked by the cares and wor-
ries of life. Here the cares and worries seem well justified—are they not in 
the service of the Lord?  But precisely therein lies the power of the tempta-
tion, the great deceit. True hospitality— even that given directly to the 
Lord—attends to what the guest really wants. 

Saturday 29
th

 August  
Beheading of St John the Baptist    (Mark 6:14-30) 

Reflection 
By using the legend of the righteous person in a wicked court, Mark alerts 
his readers to the dangers awaiting Jesus. Herod recognises that Jesus is in 
some sense the successor to John the Baptist. The literary genre of the tale 
provides the means to separate the king from from responsibility for John 
the Baptist’s death. Willingness to sacrifice others to maintain honor, pres-
tige, and power remains one of the great temptations of persons in positions 
of authority. 
 



Sunday 30
th

 August 

The Parable of the Wicked Tenants 
33 ‘Listen to another parable. There was a landowner who planted a vine-
yard, put a fence around it, dug a wine press in it, and built a watch-tower. 
Then he leased it to tenants and went to another country. 34When the harvest 
time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. 35But 
the tenants seized his slaves and beat one, killed another, and stoned anoth-
er. 36Again he sent other slaves, more than the first; and they treated them in 
the same way. 37Finally he sent his son to them, saying, “They will respect 
my son.” 38But when the tenants saw the son, they said to themselves, “This 
is the heir; come, let us kill him and get his inheritance.” 39So they seized 
him, threw him out of the vineyard, and 
killed him. 40Now when the owner of the 
vineyard comes, what will he do to those 
tenants?’ 41They said to him, ‘He will 
put those wretches to a miserable death, 
and lease the vineyard to other tenants 
who will give him the produce at the 
harvest time.’  
42 Jesus said to them, ‘Have you never 
read in the scriptures: 
“The stone that the builders rejected 
   has become the cornerstone;* 
this was the Lord’s doing, 
   and it is amazing in our eyes”?  
 

Matt 21:33-42 

Reflection 
This parable is one of the New Testa-
ment texts most open to a sense of the 
Christian Church “superseding” or re-
placing the Jewish people as the people 
of God. It is important to note, however, 
that is the “tenants” who are destroyed, 
not the vineyard. The parable is targeting  
the Jerusalem  leadership, not the Jewish 
people as a whole. The reconstituted Is-
rael, no less than the old, is a “vineyard” 
from which God expects to reap the 
“produce” of good works. 
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Порядок Богослужінь 
23/08/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy  
26/08/2015 – Wed – 12 pm – Moleben 
28/08/2015 – Friday – 10 am – Liturgy for the feast 
of the Dormition 
30/08/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

Черговий: Ярослав Бабійчук 
    30.08.2015 – П–і О.Сапун, род.М.Х.Лищишин  
     06.09.2015 – род. Стефин 
    13.09.2015 – род. І. Г. Лищишин  
    23.08.2015 – 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 

23/08/2015 - 1 Cor. 15, 1-11 / Mt. 19, 16-26  
24/08/2015 - 2 Cor. 8, 7-15 / Mk. 3, 6-12  
25/08/2015 - 2 Cor. 8, 16-9, 5 / Mk. 3, 13-19 
26/08/2015 - 2 Cor. 9, 12-10, 7 / Mk. 3, 20-27  
27/08/2015 - 2 Cor. 10, 7-18 / Mk. 3, 28-35  
28/08/2015 - Phil. 2, 5-11 / Lk. 10, 38-42; 11, 27-28  
29/08/2015 - 1 Cor. 2, 6-9 / Mt. 22, 15-21  
30/08/2015 - 1 Cor. 16, 13-24 / Mt. 21, 33-42  

PLEASE NOTE 

Якщо хтось потребує священика негайно, просимо 
дзвонити на мобільний телефон до будь-якого 
священика, 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. 


