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Eparch 
Most Rev. Peter Stasiuk, 

C.Ss.R. 

mob.: 0419 397 857 

Cathedral Administrator  

Fr. Olexander Kenez  

mob.: 0413 097 652  

Priests in the Parish 
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 
_____________________ 

Monasteries: 

Basilian Sisters 

Phone: (03) 9329 0749   
 

Sisters Servants of Mary 
Immaculate 

Phone: (03) 8339 0156  

Order of Services for the week 30/08-06/09/2015 

Sun (30/08)- Divine Liturgy         8 am; 9.30 am; 11.30 am 

Mon-Fri (31/08-04/09) - Divine Liturgy                          9.00 am 

Sat (05/09) - Divine Liturgy              9.30 am 

Sun (06/09) - 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 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. 

Дорогі парафіяни! Купуємо нові 
священичі ризи з України для нашої 
катедральної парафії за ціною $300 за 
один комплект. Всі ризи в нашій 
парафії вже мають понад 20 років і не 
мають доброго вигляду, а мають бути в 
найкращому стані, бо в них служимо 
Богослужіння. Будьте жертвенні! 

Dear parishioners, we are buying new priestly vestments 
from Ukraine for the Cathedral Parish. Each set costs 
$300. As all our vestments are over 20 years old, it is 
time to replace them with new ones. The vestments 
should be in a very good condition for the priest to offer 
the Divine Liturgy. We ask you to be generous. 





Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в четвер 27-го серпня 
2015 року Божого упокоїлася в Бозі бл. п. Феодора Беркета на 90-му 
році земного життя. Покійна Феодора народилася 18 квітня 1925 року. 
Вона залишила у смутку Петра, Ірину та 5-теро внуків. Похорон 
покійної відбудеться у вівторок 1-го вересня в 11.30 am у Tobin Broth-
ers Glenroy з похованням тлінних останків на кладовищі Fawkner.  

We share with you the sad tidings that on Thursday 27th August, 2015 Mrs. 
Feodora Berketa entered eternal life aged 90. She was born on 18th April 
1925. She left behind Peter, Irene and 5 grandchildren. Her funeral will be 
held on Tuesday 1st September at 11.30 am at the Tobin Brothers Glenroy 
with burial at Fawkner Cemetery.  

ЛИСТИ ДО ПАРАФІЯН 
У парафіяльному залі знаходяться листи до парафіян із зверненнями 
владики та парафії і конвертами для пожертв. Листи розміщені в 
алфавітному порядку за англійською абеткою і позначені відповідною 
літерою (A B C …). Просимо всіх прийти по Літургіях до залу і знайти 
свій лист і взяти із собою. Просимо 
поставитися із розумінням, оскільки 
кожен лист, який ви заберете, ми не 
надсилатимемо поштою, а значить 
зекономимо бюджет парафії.  

LETTERS FOR PARISHIONERS 

Today in the Parish Hall you will be able 
to collect your letter which contains let-
ters from Bishop Peter, the Parish and envelopes for your donations. They 
are arranged in alphabetical order (A, B, C ..). We ask that you collect your 
letter and perhaps your neighbours, so that the cost of postage for the par-
ish is not over bearing.  

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 video disc of the Visit of Pa-
triarch Sviatoslav to our Eparchy please contact Mr 
Eugene Hawryszko, tel. 0412 475 470 



СЕРПЕНЬ/AUGUST 2015 

У продажі найновіше число “Церкви і Життя”, у цьому числі читайте: 

 Просфора, слово Владики Петра – ст. 1 
 Новини з України – ст. 2 і 3 
 З життя нашої Єпархії – ст. 4 
  З життя новозеландських українців – ст. 5 
  Свято Преображення – ст. 6 
 Пам’ятник митр. Андрею Шепитицькому у Львові – ст. 7 
 Ганна Гопко в Мельбурні – ст. 8 
 Блакитна мрія; Blue Bay Cheese – ст. 10 
 Різні цікавинки – ст. 11 
 Бесіда з Патріархом Любомиром – ст. 12 

 Патріарший Собор – ст. 13 
 Отець Богдан Прах  
    ректор УКУ - ст. 14 
 Мовна Шизофренія – ст. 16 
  Празник в Канберрі – ст. 18 
 Український Спорт – ст. 19 і 20 
 
Перeдплачуйте “Церкву і Життя”, тел. 
03 9230 2512 або e-
mail: churchandlife@catholicukes.org.au 

************************************************** 
The newest edition of the Eparchial  

newspaper “Church and Life” is on sale now. 
In this edition you can find: 

 Prosfora – Offering by  
    Bishop Peter – p. 1 
 Dr Andrew Kania – p. 2 

 Melbourne Parish Celebrates family Liturgy  
and Church and Life staff meet – p. 3 

 News from our Eparchy – p. 4 
 Vision 2020 – p. 6 
 Travel – p. 9 
 Obituary – p. 10 
 Community News and Ukraine crisis – p. 11 
 Sheptyckyj monument in Lviv – p. 14 
 The long view on Russia – p. 16 
 
Subscribe to Church and Life, only $100 per annum.  
Call 03 9230 2512 or e-mail: churchandlife@catholicukes.org.au 

mailto:churchandlife@catholicukes.org.au
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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


 

Слово святого Василія 
Великого про гнівливих 

Продовження...  
 

 Якщо він назвав тебе жебраком, і 
так воно є, змирися з цим, а якщо 
бреше, що тобі до його слів? Не 
пишайся не-заслуженими похвалами, 
не засмучуй-ся й образами, які тебе не 
стосуються. Хіба не бачиш, що стріли 
наскрізь пробивають тверде та міцне, а 
в м’яко-му і податливому втрачають 
стрімкість руху? Мені здається, що так 
само від-бувається і з образами. Хто 
реагує на них, зазнає від них шкоди, а 
хто спри-ймає їх спокійно, той 
лагідністю по-м’якшує спрямовану 
проти нього зло-бу. Чим ображає тебе 
слово «жебрак»? Згадай про свою 
природу: нагим прий-шов ти у світ, 
нагим з нього і відійдеш (Іов. 1, 21). 
Хто ж може бути бідніший за нагого? 
Не почуєш у слові «жебрак» нічого 
страшного, якщо затямиш ска-зане про 
тебе. Чи за бідність саджали кого до 
в’язниці? Соромно не жебра-ком бути, 
а не мати мужности визнати своєї 
наготи. Згадай про Господа: Бу- 
дучи багатим Він задля нас став убо-
гим (2 Кор. 8, 9). 
 А якщо кривдник обізве тебе не-
вігласом і неуком, згадай образливі 
слова юдеїв, якими вони зневажали 
істинну Премудрість: Самарянин ти і 
біса маєш (Йо. 8, 28). Якщо гніваєшся, 
то тим сам підтверджуєш справедли-
вість сказаного про тебе. Бо що є неро-
зсудливішим за гнів? А якщо залиши-
шся незворушним, то посоромиш кри-
вдника, довівши свою розважливість 
на ділі. Дали тобі ляпаса? Але й Гос-
пода били по обличчю. Обплювали те-
бе? Але плювали і на Господа нашого, 
бо Він не відвертав обличчя Свого від 
плювків (Іс. 50, 6). Тебе оббрехали? 
Але брехали і на Суддю. На тобі роз-

дерли одяг? І з Господа мого зняли хі-
тон, і Його одяг поділили поміж со-
бою. Але тебе ще не осудили й не ро-
зіп’яли. Тобі ще далеко до того, щоб 
уподібнитися до Господа! 

5. Тож затям собі дві речі: не вважай 
себе кращим за іншого, а іншого – гір-
шим від себе. Тільки в такому разі ніх-
то не зможе принизити тебе і цим роз-
гнівати. Це, справді, жахливо, коли 
людина, яку ти безмірно облагодіяв, не 
лише не виявляє вдячности, а ображає 
і зневажає тебе. Але цим вона завдає 
більшої шкоди собі, ніж тому, кого 
кривдить. Нехай він чинить по-своєму, 
ти не мстися йому. Нехай його слова 
стануть для тебе приводом для розду-
мів. Якщо вони не зачіпають тебе, зна-
чить, ти – захищений від них. А якщо 
вони завдали тобі болю, приховай це. 
Сказано ж бо: Стривожилося серце 
моє (Пс. 142, 4), тобто емоції не вили-
лися назовні, а душа стримує їх, як бе-
рег хвилі. Заспокой розлючене й оска- 

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
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женіле серце. Нехай розум твій втихо-
мирить пристрасті, як прихід учителя 
– дітей. 
 Як нам уникнути шкідливих на-
слідків гніву? Не піддамося гніву, по-
слухавши голосу розуму, а передусім 
подбаємо про те, щоб наші вчинки не 
випереджали думок. Приборкаємо гнів 
розважливими думками, неначе коня 
вуздою, який скоряється господареві і 
йде туди, куди йому накажуть. Душев-
не завзяття може прислужитися для 
багатьох добрих справ і допомогти ро-
зумові в його битві з гріхом, як воїн, 
що підкоряється полководцеві і з гото-
вністю виконує його накази. Бо завзят-
тя – це рушійна сила душі, яка може 
стати джерелом енергії для прекрас-
них вчинків. Якщо насолоди розслаб-
лять душу, то завзяття, загартувавши 
її, неначе розпечене залізо, яке зану-
рюють у крижану воду, зі слабкої і 
зманіженої перетворить її на мужню і 
стійку. Бо якщо зло не викличе в тебе 
гніву, то як зможеш його зненавидіти 
так, як воно на те заслуговує? Я вва-
жаю, що з однаковою силою слід лю-
бити доброчесність і ненавидіти гріх. 
 Гнів може служити душі; як доб-
рий пес пастухові, так і гнів, підкорю-
ючись розумові, стає лагідним і слух-
няним, зачувши ж голос чужого, на-
віть якщо він видається привітним, ки-
дається на нього, а від голосу знайомо-
го і друга стрибає від радости. Це най-
доцільніше використання енергії гніву. 
Бо як він стане нетерпимим до зловми-
сників й уникатиме їх, не стане їхнім 
спільником у злих ділах. Навпаки, бу-
де завжди переслідувати й нападати на 
підступні насолоди, неначе на вовків. 
 Такою є користь від гніву для 
тих, хто вміє його спрямувати в потрі-
бне русло. Кожна ж інша душевна си-
ла залежно від її використання спря-
мовується то на добро, то на зло. Нап-

риклад: той, хто використовує душевні 
сили на розкоші та насолоди, огидний 
і нестриманий, а той, хто скерував їх 
на любов до Бога і на пожадання віч-
них благ, блаженний у своїй рвійності. 
Той, хто правильно використовує силу 
розуму, розсудливий і мудрий, а той, 
хто її марнує на вигадування прикро-
щів для ближнього, зловмисник і зло-
чинець. 
 6. Те, що Бог нам дав для спасін-
ня, не будемо використовувати як при-
від для гріхів! У такому разі і роздра-
тування, своєчасно спрямоване в пот-
рібне русло, породжує мужність, тер-
піння, стриманість, а якщо воно діє на-
перекір здоровому глуздові, – перетво-
рюється на божевілля. Тому й псалмо-
співець умовляє нас: Гнівайтесь, та 
не грішіть (Пс. 4, 5). 
 Господь погрожує судом тому, 
хто гнівається марно, але не забороняє 
в разі потреби застосувати роздратува-
ння як ліки. Бо слова покладу ворож-
нечу поміж тобою і змієм (Бут. З, 15), 
та ворогуйте з Мадіянами (Чис. 25, 17) 
вчать нас того, що гнів може стати на-
шою зброєю. Мойсей, найлагідніший з 
усіх людей (Чис. 12, 3), коли карав за 
ідолопоклонство, змусив левітів вби-
вати своїх братів. Він говорить: При- 
пояши кожен меча на стегно і прой-
діть від воріт до воріт табору та по-
верніться через полк, і вбийте кожен 
брата свого, і кожен ближнього сво-
го, і кожен сусіда свого (Вих. 32, 27). І 
далі сказано: І промовив Мойсей: На-
повніть руки свої сьогодні для Госпо-
да, кожен сином своїм і братом своїм, 
щоб зійшло на вас благословення (Вих. 
32, 29). 
 
(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 Fourteenth 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 31
th

 August               (Mark 4:10-23) 

Reflection 
The parable of the sower invites us to reflect on the complexities of faith. 
No matter how sophisticated our pastoral strategies or how extensive our re-
ligious education programs, we cannot take credit for the emergence or 
growth of faith. Genuine growth in faith can be measured only by the devel-
opments in a person’s life. Does faith endure prosperity as well as hardship? 
Does it yield fruit? Or is it like the tool we go looking for in an emergency, 
hoping we remember how it works? 

Tuesday 1
st
 September         (Mark 4:24-34) 

Reflection 
The passivity of human figures during the growth process challenges a 
common reading of these parables. They do not describe an evolutionary 
process by which Christians build the kingdom. The proverbial sayings 
warn Christians that faith cannot remain private. We must give away what 
we have received. The evangelical emphasis counters a common modern 
tendency to think of religion as a matter of private preference that is best 
worn lightly in the presence of others. 



Wednesday 2
nd

 September         (Mark 4:35-41) 

Reflection 
Doubts about God emerge in times of crisis. Mark’s readers were familiar 
with the destructive effects of persecution.  The weaknesses exhibited by 
Jesus’ disciples encourage later believers to persist despite doubts about 
God’s saving presence. In the end, they will discover the one whom wind 
and sea obey. 
 
Thursday 3

rd
 September    (Mark 5:1-20) 

Reflection 
When the man is healed, he progresses from the non-human life of a rabid 
animal to that of a person with a home and friends. But he does not return 
home to take up life as usual. Healing has given him a new mission: to let 
others know that God’s healing power can overcome the worst evils in hu-
man experience. Healing has a mission. It involves transformation, not mere 
restoration to the status quo. 
 
Friday 4

th
 September           (Mark 5:22-24; 35-6:1) 

Reflection 
Every parent with a seriously ill child can identify with Jairus. Parents find 
it more painful to entrust a young child to the hospital knowing that the 
youngster is about to undergo a risky or lengthy surgical procedure than to 
undergo similar treatment themselves. Parents and other family members 
feel the burden of reassuring the child that the doctors will make him or her 
all better, even when they know the prognosis is not good. Stories like this 
one seem to promise too much. For every family whose child makes a com-
plete recovery from major surgery or life-threatening illness, there is anoth-
er family whose child dies. Faith and healing come after the fact, as families 
learn to remember with gratitude the child they have lost. 

Saturday 5
th

 September     (Matt 23:1-12) 
Reflection 
Scarcely any injunction of the Lord has been so ignored as this ruling out of 
titles and, by extension, accoutrements of dress and ceremonial. The very 
appearance of such an instruction in the gospel suggests an intention to nip 
in the bud tendencies in this direction already under way in the Matthean 
community. The instruction to live as brothers and sisters under the one Fa-
ther in heaven, each striving to emulate the “servant” rank and role mod-
elled by Christ, has fought a losing battle against the tendency to institution-
alize and socially elevate leadership figures. 



Sunday 6
th

 September 

The Parable of the Wedding Banquet 
22Once more Jesus spoke to them in parables, saying: 2‘The kingdom of 
heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his 
son. 3He sent his slaves to call those who had been invited to the wedding 
banquet, but they would not come. 4Again he sent other slaves, saying, “Tell 
those who have been invited: Look, I have prepared my dinner, my oxen 
and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready; come to 

the wedding banquet.” 
5But they made light of it 
and went away, one to 
his farm, another to his 
business, 6while the rest 
seized his slaves, mal-
treated them, and killed 
them. 7The king was en-
raged. He sent his troops, 
destroyed those murder-
ers, and burned their city. 
8Then he said to his 
slaves, “The wedding is 
ready, but those invited 
were not worthy. 9Go 
therefore into the main 
streets, and invite every-

one you find to the wedding banquet.” 10Those slaves went out into the 
streets and gathered all whom they found, both good and bad; so the wed-
ding hall was filled with guests.  
11 ‘But when the king came in to see the guests, he noticed a man there 
who was not wearing a wedding robe, 12and he said to him, “Friend, how 
did you get in here without a wedding robe?” And he was speechless. 
13Then the king said to the attendants, “Bind him hand and foot, and throw 
him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of 
teeth.” 14For many are called, but few are chosen.’  

Matt 22:1-14 
Reflection 
This allegorical parable takes a sweep across salvation history. Going be-
yond the experience of Israel’s “no” to the Gospel, it challenges members of 
the Church not to be complacent about their inheritance of the kingdom. 
“Many” (=all) are called to the “banquet” of the kingdom but “few: (=not 
all) are “chosen” (=destined to enter). 



Порядок Богослужінь 
30/08/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy  
02/09/2015 – Wed – 12 pm – Moleben 
06/09/2015 – Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

Черговий: Ярослав Бабійчук 
 

     06.09.2015 – род. Стефин 
    13.09.2015 – род. І. Г. Лищишин  
    23.08.2015 – род. Бабійчук   
    30.08.2015 – П–і О.Сапун,род.М.Х.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 cама, а для 
одного це затяжко. 

 Fr Robert Stickland Tel.:  0438 884 968 9798 4968 
 

 

Читання тижня / Readings 

30/08/2015 - 1 Cor. 16, 13-24 / Mt. 21, 33-42  
31/08/2015 - 2 Cor. 12, 10-19 / Mk. 4, 10-23  
01/09/2015 - 2 Cor. 12, 20-13, 2 / Mk. 4, 24-34 
02/09/2015 - 2 Cor. 13, 3-13 / Mk. 4, 35-41  
03/09/2015 - Gal. 1, 1-10; 20-25 / Mk. 5, 1-20  
04/09/2015 - Gal. 2, 6-10 / Mk. 5, 22-24; 35-6, 1  
05/09/2015 - 1 Cor. 4, 1-5 / Mt. 23, 1-12  
06/09/2015 - 2 Cor. 1, 21-2, 4 / Mt. 22, 1-14  

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. 


