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Eparch 
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______________________ 
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Fr. Robert Stickland 

97984968 or 0438884968 
____________________ 

Parish Council 

Mr. Vasyl  Mykhaylyk 

mob.: 0421 892 396 

Mr. Eugene Hawryszko 

mob.: 0412 475 470 

____________________ 
Monasteries: 

Basilian Sisters 

Phone: (03) 9329 0749   
 

Sisters Servants of Mary 
Immaculate 

Phone: (03) 8339 0156  

Order of Services for the week 27/06-03/07/2016 

Mon-Fri (27/06-01/07) - Divine Liturgy        9.00 am 
Sat (02/07) - Divine Liturgy                                              9.30 am 
Sun (03/07) - Divine Liturgy                 8 am; 9.30 am; 11.30 am 
                      Matins                                                          8.45 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 

Sunday of All Saints 
 Неділя Всіх Святих 

Сьогодні відбудеться СВЯТО ГЕРОЇВ та 
відзначення 75 річниці проголошення 
Акту відновлення Української держави - 
30 червня 1941. 
1.30 пп - Український народний дім, 
Ессендон - Доповідь, Мистецька програма, 
фільм “Сильніше, ніж зброя”.  

Today is the 75th anniversary of the declara-
tion of the Restoration of the country of 
Ukraine—30 June, 1941 
This day will celebrated at Ukrainian House 

Essendon at 1.30 pm, today, Sunday 26 June. The program will 
include, the film “Stronger, than weapons”. 

A dialogue about struggling to believe 
in a time of disillusionment 

MONDAY 11 JULY, 5PM-6.30PM 
NEWMAN COLLEGE (887 Swanston St, Parkville) 
Msgr Prof. Tomas Halik, Is a celebrated author, academic and 
winner of the 2014 Templeton Prize. Ordained a priest in 1978, 
he worked in the “underground Church” and as a psychotherapist 
for drug addicts. After the fall of Communism, he served as Gen-
eral Secretary to the Czech Conference of Bishops. He now 
teaches sociology at Charles University (Prague). 
Free event but RSVP essential. Contact the Archbishop’s Office 
for Evangelisation on 9926 5761 or evangelisation@cam.org.au 



ПАРАФІЯ ПАРАФІЯ 
УСПЕННЯ УСПЕННЯ   

ПРЕСВЯТОЇ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІБОГОРОДИЦІ   

ARDEERARDEER   
 2 Holmes St, Ardeer, VIC 3022   

19.6.16 
НЕДІЛЯ 

 Неділя Всіх 
Святих 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
За всіх вірних  

 

Євр. 11, 32-12, 2 
Матея 10, 32-33, 
37-38; 19, 27-30  

03.7.16 
НЕДІЛЯ 

2-га Неділя 
по Зісланні 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
За всіх вірних  

Рм. 2, 10-16 
Матея 4, 18-

23 

Kalyna Care—Delehay  

Thursday, June 30th - 11.00 am - Divine Liturgy 
Четвер, 30 червня - 11.00 am - Свята Літургія 

Вл. Венедикт Алексійчук  
23 червня 
Дуже часто ми очікуємо і сподіваємося, що інші 
люди зроблять нам щось доброго. Завжди радіємо, 
коли нас вітають із якоїсь нагоди, що нас зауважили в 
тій чи іншій ситуації, не забули, зателефонували, 
сказали приємне слово. Всі ми без винятку цього 

прагнемо. Тож почнімо найперше самі так ставитись до інших осіб, 
тоді й нам будуть так само відповідати.  
Тому важливо бути терпеливим для всіх, підбадьорювати малодушних, 
підтримувати безсилих. У кожній ситуації добро, яке ми робимо для 
певної людини, буде виглядати не раз по іншому.  
Щоб знати, що є правдивим добром для кожної конкретної людини, 
вдивляймося в обставини й запитуймо Бога, чого Він очікує від нас. Бо 
нема таких ситуацій у нашому житті, де не можна було б зробити 
добра!  

 

https://www.facebook.com/venedykt?fref=nf


ЦЕРКВА І ЖИТТЯ 
Читайте у червневому числі газети Церква і Життя: 
 Новини з України 

Огляд новин про найважливіші події, які відбулися в Україні за 
останній місяць. 

Поговоримо про важливе: Байдужість. Колонка Владики 
Петра Стасюка 

У червневому числі Владика пише про байдужість у сучасному 
світі. Як байдужість може показати негативність і як турбота із 
співчуттям може змінити світ до кращого. 

Владика Венедикт: Людина покликана до щастя на землі та з 
Господом на небі 

Ексклюзивне інтерв’ю з Владикою Венедиктом, в якому єпарх 
розповів про дар двох ідентичностей, багатокультурне бачення світу, 
сучасний атеїзм та конфлікт з Богом, про пошук Україною власного 
шляху до Бога, Майдан, гендерну самоідентифікацію та намагання 
зовнішніх сил дестабілізувати ситуацію в Україні. 

Незабутня зустріч української діяспори з гостем з рідної 
України 

Як парафія і Братська школа в Сіднеї вітали Владику Венедикта. 
Єпархія маю нового священика 
В Мельбурні Владика Петро поставив у пресвітери диякона 

Юстина МкДонелла. 
З хлібом і сіллю. Як Вікторія приймала українського Посла 
Репортаж про перший робочий візит у Вікторію надзвичайного і 

повноважного посла України в Австралію др. Миколи Кулініча 
Духовенстві Єпархії зібралося на реколекції. 
Річні Духовні Вправу (реколекції) для духовенства нашої Єпархії 

відбулися у Вікторії пі проводом Владики Венедикта. 
Новини Кооперативи Дністер 
Звіт з роботи дирекції нашої кооперативи. 
Наше місце в соняшній країні 
Як відбулася інаугаріційна конференція СУМу ім, Василя Сенька в 

Сіднеї. 
Незабутні вихідні у Тасманії 
Вадика Петро, о. Симон, о. Юстин, ансамбль Родина та вірні з 

Мельбурну відвідали нашу парафію у столиці Тасманії. 
Тиждень Української Культури 
Як відбувся Тиждень Української Культури в Мельбурноі очима 

кореспондента Укрінформу. 

Як ми визволяли Надію 
Газета Церква і Життя публікує хроніку того, як українська 



Австралії боролася за свободу української льотчиці Надії 
Савченко 

Враження про візити в Бртаській Школі 
Як учні та вчителі Братської Школи ім. Митр. Андрея 

Шептицького у Мельбурні вітали Владику Венедикта та посля України 
в Австралії 

Роман англійською мовою про українського іммігранта в 
Астралії 

У Мельбурні відбулася презентація книжки Андрія Ляховича 
“More Than a Journey”. 

Ексклюзивний блог Надзвичайного і Повноважного Посла 
України в Австралію доктора Миколи Кулініча 

У рамках співпраці ЦіЖ з Посольством України в Австралії, у 
кожному числі газети читайте ексклюзивний блог посла України в 
Австралію доктора Миколи Кулініча.  

Катехизм УГКЦ: Людина – вінець творіння 
Уривок з Катехизму Української Греко-Католицької Церкви про 

божественне походження людини та її покликання в світі. 
Український Спорт 
Виступи Збірної України з футболу на Євро 2016 
Читайте в газеті ЦіЖ ексклюзивний блог Посла України др. Миколи 

Кулініча 
У рамках співпраці з Посольством України в Австралії, у кожному числі 

Газети Церква і Життя читайте ексклюзивний блог посла України в Австралію 
доктора Миколи Кулініча. 

Спеціально для читачів газети Церква і Життя, повноважний посол 
розповідатиме про будні дипломатичного життя, ділитися своїм поглядом на 
останні події в Україні та повідомляти про поступ в україно-австралійських 
відносинах. 

Тепер читачі газети Церква і Життя першими дізнаватимуться чим живе 
українське посольство в Австралії.  

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Петро Порошенко призначив 
Миколу Кулінічв надзвичайним та повноважним послом в Австралію. 

Зазначимо, 22 листопада 2006 року Кулініч був призначений надзвичайним 
і повноважним засолом України в Японії. З 2 жовтня 2007 року він став 
надзвичайним і повноважним послом на Філіппінах за сумісництвом. 29 січня 
2013 року Кулініч був звільнений з посади посла України в Японії і Філіппінах. 

Газету Церква і Життя можна придбати в Катедрі свв. Апп. Петра і 
Павла, за адресою: 

35 Canning St, North Melbourne VIC 3051 
Стосовно передплати, звертайтеся за  

тел: (613) 930202512 або  
е-mail: churchandlife@catholicukes.org.au 
 



Praying the Gospel  
Lectio Divina 

Here is a new set of instructions for praying the 
Scriptures using the Lectio Divina method. 
They have been collated by Jesuit Fr James 

Martin 
Read, Think, Pray, Act 
"Lectio Divina" in Four Easy Steps 

By: James Martin, SJ 
A Simple Approach. Lectio divina is a way of 

encountering God through Scripture—normally, 
by taking a specific passage from the Bible as 
the basis for this prayer.  
1. Reading: What does the text say? First, you 
read the text. At the most basic level, you ask: 

What is going on in this Bible passage? Some-
times a Bible commentary is helpful to enable 
you to better understand the context. 
2. Meditation: What is God saying to me 

through the text? At this point, you ask whether 
there is something that God might want to re-
veal to you through this passage. Often, it might 

connect with something in your life.  
3. Prayer: What do I want to say to God about 
the text? After meditating on this passage, you 
might find yourself fearful of what you feel 
called to do. If it means standing up for some-

one who has been mistreated, or even standing 
up for yourself, this might frighten you. You 
might worry about being rejected as Jesus was. 
You might even fear being rejected by those 
close to you, as Jesus was in his hometown.  

4. Action: What do I want to do, based on my 
prayer? Finally, you act. Prayer should move us 
to action, even if it simply makes us want to be 
more compassionate and faithful.  

You might care to view Fr Martin’s utube at 
James Martin, S.J. on 'Lectio Divina' (https://
www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY) 

Monday 27
th

 June            (Matthew 6:31-34; 7:9-11) 
Reflection 

Hearers could protest that human beings have a lot more to be anxious 
about than birds or lilies. Jesus, however, is not making a moral point but an 
imaginative appeal. He employs poetic exaggeration to inculcate an attitude 
to God. The “Gentiles”—those who do not know God—worry about such 
things. Those who do truly know God as the heavenly Father revealed by 
Jesus cannot be concerned about them in the same way. While they have, of 
course, to take reasonable care of themselves—and of those for whom they 
are responsible—such concerns take second place to dedication to the rule 
of God and the “righteousness for which it calls. 

Tuesday 28
th

 June       (Matthew 7:15-21) 
Reflection 
Charismatic activity of various kinds (prophecy, exorcism, miracle work-
ing) was a feature of the early communities—as indeed it has resurfaced in 
mainstream Christian churches in recent decades. The warnings couched in 
various images (sheep/wolves; fruit-bearing trees) show that for Matthew’s 
community, as indeed for the Corinthian community addressed by Paul, it 
was a prized gift, but one open to abuse. Despite fervent protestations 
(“Lord, Lord . . .”) and impressive religious effects, it can be deceptive and 
an opportunity for those simply hungry for power (“wolves in sheep’s cloth-
ing”). 

https://www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY
https://www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY


Wednesday 29
th

 June     (Matthew 7:21-23) 
Reflection 

Matthew gives us this parable, which emphasizes something important for 
Christians to remember: to be Christian means putting Jesus’ words into 
<practice>, <making real> his gospel. If we don’t, our Christianity is 
<foolish>. It doesn’t make sense. The parable is short, symmetrical, and 
rhythmical. It was probably written for catechetical instruction. Everyone 
needs to learn that this is the first concern of the Christian community: to 
<hear> and <act on> the words spoken by Jesus. That is the only way to 
build a Church of Jesus’ followers, and to build a better world. 

Thursday 30
th

 June            (Matthew 8:23-27) 
Reflection 
The episode of the storm at sea continues the theme in that the disciples 
“follow” Jesus into the boat—an image of the Church on its stormy voyage 
across time. Discipleship involves entering this “boat” with Jesus, exposing 
oneself to the onslaught of persecution and trial symbolized by the wind-
storm that suddenly arises. Like the disciples in the boat, members of the 
church may well feel that their Lord is “asleep,” unheeding of their peril. 
When they echo the cry, “Lord save us! We are perishing” they can take 
comfort from the majestic authority with which he instantly brings about 
calm by rebuking—like God, the winds and the sea. 

Friday 1
st
 July            (Matthew 9:14-17) 

Reflection 
The disciples of John the Baptist have some criticism to make. They want to 
know why Jesus’ disciples do not fast, when they and the Pharisees do. Je-
sus’ response rests on a clear difference between his own ministry and that 
of John. Like John Jesus calls for repentance in view of the kingdom. But 
beyond this he can actually declare forgiveness and celebrate with forgiven 
sinners the mercy of God received. For his disciples to fast it would be like 
fasting at a wedding—something inconceivable in the rural Galilean culture 
of the time where weddings were one of the rare occasions when ordinary 
people could enjoy a really good feast. 

Saturday 2
nd

 July           (Matthew 7:1-8) 

Reflection 
How to treat other people has, of course, been central to the six illustrator 
rulings on the Torah and also the Beatitudes. Here Jesus adds specific in-
structions regarding judgement. What is in view is not so much judicial con-
demnation or even church process but the fundamental attitude one should 
adopt toward another. If one’s first continuing tendency is to find fault and  



Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

condemn, one exposes oneself to similar treatment at the final judgement. 
As the humorously exaggerated image about the log in one’s eye seeks to 
show, only a person who has come to genuine self-knowledge and apprecia-
tion of his or her own weakness is qualified to set about fraternal correction. 
The warning is notably pertinent in communities of faith where strong com-
mitment to principle can have as a byproduct an equally strong inclination 
to fault-finding and severity of judgement.  

WE THANK YOU SINCERELY FOR YOUR DONATIONS! 

             Easter donation / Великодня пожертва: 
                                                                       Anonymous. 

Anonymous $100.00 

Храмовий Празник  
Духовенство та Парафіяльна Рада 
нашої парафії запрошує усіх 
парафіян і гостей на Храмовий 
Празник -  свято Святих Верх. Апп. 
Петра і Павла, який відбудеться у 
неділю 10-го липня 2016 року. 
Програма Свята така: год. 9:30 
ранку - Архиєрейська Свята 
Літургія, а о год. 12:30 дня - концерт 
та святочний і багатий обід в нашій 
парафіяльній залі. Квитки можна 
придбати у п. Ліди Дзісь, тел. 93060701 або неділями у парафіяльному 
залі або у Фелікса, тел. 0401045546, по таких цінах: Діти до 6 років – 
безплатно, від 6 до 12 років життя - $15 та всі інші $30. 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 10th of July 2016. 
The Episcopal Divine Liturgy shall be celebrated at 9.30 am in the Cathe-
dral, followed by a celebration dinner in the Parish Hall. Tickets may be 
purchased from Lidya Dzis, phone 93060701 on Sundays in the parish hall 
from or from Felix, tel. 0401045546. Children ab to 6 y.o. – free, from 6 - 12 
year old - $15 and all others - $30. Let us celebrate this parish celebration 
as one big and happy family.  



Порядок Богослужінь 
26/06/2016 - Sunday – 10 am– Divine Liturgy  
03/07/2016 - Sunday – 10 am– Divine Liturgy  
 
Черговий: п. Осип Ціхоцький 
26.06.2016 – Пані Оксана Сапун і Осип 
Ціхоцький 
03.07.2016 – Род. Хладні 
10.07.2016 – Род. Орися і Євген Стефин 

Fr. Robert Stickland Tel.:  0438 884 968; 9798 4968 

Читання тижня / Readings 

26/06/2016 - Heb 11, 32-12, 2 / Mt. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30   
27/06/2016 - Rom 2, 28-3, 18 / Mt. 6, 31-34; 7, 9-11  
28/06/2016 - Rom 4, 4-12 / Mt. 7, 15-21  
29/06/2016 - Rom 4, 13-25 / Mt. 7, 21-23 
30/06/2016 - Rom 5, 10-16 / Mt. 8, 23-27  
01/07/2016 - Rom 5, 17-6, 2 / Mt. 9, 14-17 
02/07/2016 - Rom 3, 19-26 / Mt. 7, 1-8  
03/07/2016 - Rom 2, 10-16 / Mt. 4, 18-23   

PLEASE NOTE 

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

When a priest is required, in the case of the emergen-
cy, please call any priest of the parish on his mobile 
number as listed on the front page of the Parish Bul-
letin. 

Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів без ліку, 
звірів малих і великих. Там кораблі  
проходять, є і левіятан, якого ти  
створив, щоб ним бавитися 

Пс. 103, Вечірня 

Photo: Fr Ivan Mysiv 


