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Парафіяльнии  Празник в Ардірі 
Parish feast in Ardeer   

Цього року, храмовий празник Успення Пресвятої Богородиці, будемо святкувати у Неділю, 31. 

серпня 2014 року Божого. Святе Літургія буде о 10.00 години ранку. Запрошуємо усіх та заохочуємо до 

численної участі у святкуванні. 

 
Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

 
31.08.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія та 

Єлеопомазання 

20.08.2014 - Середа – 12 pm - Молебень  

24.08.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія  

 

Просимо наступних людей приготувати зал в 

Noble Park для Святої Літургії: 

  

17.8.14 – род. Селемба, 24.8.14 – род. Бабяк, п. 

Романюк, 31.8.14 – п–во Осюрак, п–во Гуменюк, 

Чергова — п. І. Щепна тел. 9798 5534, 0432 671 

644  

 

7.9.14 — род. С. А. Рамза, 14.9.14 — п–во 

Пирчак, п. О. Ціхоцький, 21.9.14 — род. І. Г. 

Лищишин, Черговий — п. О. Ціхоцький тел. 

0434 817 910  

 

Зал потрібно приготовляти в неділю о год. 9 

ранку або, за домовленням з черговим, у суботу 

після год. 3.00 п.п. Якщо не зможете 

приготовити в назначений день, то просимо 

заздалегідь помінятися з кимсь іншим і про це 

повідомити чергового.  

 

Просимо не пропускати своєї черги, бо це 

несправедливо накладає тягар на чергову особу, 

яка лишаєть- ся сама, а на одного це затяжко. 
 

31.08.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy with 

Healing Anointment 

20.08.2014 - Wednesday – 12 pm - Moleben  

24.08.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy  

 

We kindly ask the following people to prepare the 

hall in Noble Park for Divine Liturgy. 

 

17.8.14 – Selemba family, 24.8.14 – Babyak 

family, Mr Romanyuk, 31.8.14 – Osyurak family, 

Humenyuk family, turn — І. Szchepna tel. 9798 

5534, 0432 671 644  

 

7.9.14 — family. S. А. Ramza, 14.9.14 — family 

Pirchak, О. Cihockyy, 21.9.14 — family. І. G. 

Leshcheshinн, turn — . О. Cihockyy tel. 0434 817 

910  

 

Hall must be prepared on Sunday at 9.00am, with 

the person who is on “turn”, on Saturday after 

3.00pm. If you’re unavailable to prepare the hall on 

the indicated day, please contact us on the above 

indicated tel. numbers. 

 

We kindly ask you not to avoid your turns, because 

it is not fair respect to the appointed person that 

remains alone. For one person alone it would be too 

much to do. 
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Програма Візиту Патріарха  
Patriarchal Visit Programme  

 
З 16 вересня по 1 жовтня триватиме 

двотижнева поїздка до Австралії Отця та Глави 

Української Греко-Католицької Церкви 

Блеженнішого Патріарха Святослава. Протягом 

цього часу Блаженніший відвідає всі парафії у 

Австралії та буде мати зустрічі з католицькими 

єпископами, політиками та вірними нашої єпархії. 

Це буде перший візит Глави УГКЦ на Зелений 

континент. 

Блаженніший буде у Мельбурні з п’ятниці 19-го 

вересня по вівторок 23 вересня. 

П’ятниця, 19 вересня 

14:00 — зустріч Патріарха біля Катедри 

Запрошуємо всіх прийти та привітати 

Блаженнішого Святослава. Одягайте вишиванки 

та приходьте з дітьми та внуками. 

Субота, 20 вересня 

9:30 — Молебень до Богородиці 

10:00 — зустріч з дітьми віком від дошкільнят до 

4 класу. Зустріч буде в Братській школі (зал під 

Катедрою) 

10:45 — зустріч з дітьми віком від 5 класу до 12 

класу. Зустріч буде в залі Патріарха Йосифа. 

13:00 — Барбікю та зустріч з молоддю та 
молодими сім’ями. 

Барбікю буде на стоянці біля Катедри. Просимо 

про добровільні пожертви. Щиро запрошуємо всю 

молодь, Пласт та СУМ та молоді сім’ї чисельно 
прийняти участь у цих зустрічах. 

Неділя, 21 вересня 

9:30 — Архиєрейська Літургія 

12:30 — Бенкет в центрі Мелроус Мельбурн 

(Melrose Dr, Tullamarine VIC 3043 ). 

Запрошуємо всіх чисельно прийти. Ціна квитка 

$55.00 - дорослі та $30.00 - діти (4-12 років). 

Квитки можна замовити в п. Гані Полатайко в 
неділю після Літургії або за тел. 0438 090 591  

Будь-ласка зазначте ці дати в своєму календарі 

та активно прийміть участь у всіх 

передбачених заходах. 

 

From 16 of September until 1 October, Australia will 

host His Beatitude Patriarch Sviatoslav, Father and 

Head of the Ukrainian Greek-Catholic Church. During 

his two week stay Patriarch Sviatoslav will visit 

Ukrainian parishes throughout Australia, speak with 

the Catholic bishops, meet with politicians, and also 

meet Ukrainians throughout Australia. This is 

Patriarch Sviatoslav’s first pilgrimage to Australia. 

His Beatitude will be in Melbourne from Friday 

September 19th till Tuesday, September 23rd. More 

details of his visit to Victoria will be provided later. 

Friday, September 19 

2 pm — meeting with Patriarch near Cathedral 

Everybody is invited to come and to welcome His 

Beatitude Sviatoslav. Wear traditional vestments and 

bring your children and grandchildren. 

Saturday, September 20 

9:30 am — Moleben to Virgin Mary. 

10 am—meeting children aged Preschool till 4th year. 

Meeting will be in the School (hall under the 

Cathedral.) 

10:45 am — meeting with children aged 5th year till 

12th year, in Patriarch Joseph’s Hall. 

1 pm — BBQ and meeting with the youth and with 
young families. 

Barbecue will take place at the parking near the 

Cathedral. We ask you for voluntary donation. We 

sincerely invite all the youth, Plast and SUM, and 
young families to take part in it. 

Sunday, September 21 

9:30 am — Divine Liturgy 

12:30 pm — Banquet in the Melrose Melbourne 
Centre (Melrose Dr Trullamarine VIC 3043) 

We invite everyone to come. Price of the ticket is 

$55.00 adults, $30.00 children from 4 to 12 years of 

age. For reservations contact Mrs Anna Polatajko, 

every Sunday after the Liturgy, or make a phone call 

on 0438 090 591 

Please, mark these days in your calendar to 

actively participate in all events.  
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Щоденне читання Святого Письма  
Daily Reading of the Holy Scripture 

 
Dear parishioner,  

 

Find a quiet place, light a candle, make yourself 

comfortable and reflect in silence for few minutes, 

and then say out the following prayer:  

 

“Make the pure light of Your Divine knowledge 

shine in our hearts, О loving Master. Open the eyes 

of our minds that we may understand the message 

of Your gospel. Instil in us the fear of Your blessed 

commandments that we may subdue all carnal 

desires and follow a spiritual way of life, thinking 

and doing all that pleases You. For You, О Christ 

our God, are the enlightenment of our souls and 

bodies, and we give glory to You, together with 

Your eternal Father and Your most holy, good, and 

life-giving Spirit, now and for ever and ever. 

Amen.” 

 

Then, read a passage from the New Testament 

according to the schedule indicated below, and 

finally reflect about what you read putting down on 

paper your personal comments. 

 

31/08/2014 Matthew 19, 16-26 

01/09/2014 Mark 3, 6-12 

02/09/2014 Mark 3, 13-19 

03/09/2014 Mark 2, 20-27 

04/09/2014 Mark 3, 28-35 

05/09/2014 Mark 4, 1-9 

06/09/2014 Matthew 22, 15-22  

 

 

Iтерпретацiя Святого Письма 
Classes on Biblical Exegesis 

Lessons on Bible reading regularly held on Tuesday evening, in the Presbytery of the Cathedral of Ss 

Peter and Paul in North Melbourne, by Rev. Fr Dr Brian Kelty Ph.D., and Mary Kelty MA, will be suspended 

till the end of the September. Reasons for such suspension are meetings regarding the preparation of the 

Patriarchal Visit Programme. More details on Page two (p.2)    
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Порядок Богослужиня 
Order of services 

Дата 
Date   

Святих  
Saints 

Читання дня  
Readings 

Богослуження  
Service 

Година  
Time 

31.08.2014  

Неділя (Sunday) 

12. Неділя по 

зісланні (Г. 3) 

1 Кор 15,1-11  

Мт 19, 16-26 

Бож. Літургія  
(Divine Liturgy) 

8.00, 9.30, 11.30 

01.09.2014  

Понеділок  

Мч. Андрія 2 Кор 8,7-15  

Мк 3, 6-12 

Бож. Літургія  

 

9.00 

02.09.2014  

Вівторок (Tuesday) 

Прор. Самуїла 2 Кор 6, 16 - 9, 5 

Мк 3, 13-19 

Бож. Літургія  
ENGLISH LANGUAGE 

9.00 

03.09.2014  

Середа  

Апостола Тадея 2 Кор 9, 12-10, 7 

Мк 3, 20-27 

Бож. Літургія  

 

9.00 

04.09.2014  

Четвер  

Мч. Агатоніка 2 Кор 10, 7-18 

Мк 3, 28-35 

Бож. Літургія  

 

9.00 

05.09.2014  

П’ятниця  

Мч. Лупа 

 

2 Кор 11, 5-21 

Мк 4, 1-9 

Бож. Літургія  

 

9.00 

06.09.2014  

Субота  

Свмч. Євтахия 1 Кор 2, 6 – 9  

Мт 22, 15-22 

Бож. Літургія  

 

9.30 

07.09.2014  

Неділя (Sunday) 

13. Неділя по 

зісланні (Г. 4) 

1 Кор 16, 13-24 

Мт 21, 33-42 

Бож. Літургія  
(Divine Liturgy) 

8.00, 9.30, 11.30 

 

Прислуговування 
Altar services 

Sunday, 31.08.2014: Daniel Makohon, Levkut Julian Orest, Melle Jordyn, Makohon Teresa, Ma-ohon Christina 

 

Sunday, 07.09.2014: Seymour Cayden, Seymour Jordan, Staszko Anita, Jack Stephen Tandy, Celin Maria Uzel, Bianca 

Zacharko, Mia Jury, Babijczuk Andrew, Natalie Wenhrynowycz  

 

Sunday, 14.09.2014: Palancaji David, Rossetto Theodore, Seymour Ashlyn, Schneeberger Abingail Anita, Niall Nikolai, 

Orfini Deahna, Orfini Bijanka  

 

Sunday, 28.09.2014: Bahtjak Natalie, Chihotski Lucas, D’Amore Isabella, Anastasia Hruszowski, Loboda Iryna, Filip 

Lescesin, Leon Lescesin, Marko Lescesin  

 

Sunday, 05.10.2014: Dudij Alexander, Dudij Nicholas, Duma Matthew, Fedcesen Liljana, Stef-an Kohut, Zoriana 

Stephanie Krupa, Natalia Arlow, Olivia Arlow, Alana Hrehoresen, Paul Adamic, Kathya Kornitschuk, Alex-Alexander 

Krasulak 

 

Sunday, 12.10.2014: Figurek Damian, Figurek Olivia, Herczaniwski Talya, Pjekni Andrew, Jas-mine Pengelly, Ayla 

Sagdic, Liam Sikora, Anastasia Stokhla, Jeremy Moros   
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу рукою своєю Господь, * подолав 

смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні аду ізбавив нас і подав світові велику милість. 

Тропар, глас 1: У різдві дівство зберегла Ти, * в успенні світа не оставила Ти, Богородице. * Переставилася Ти до життя, 

бувши Матір’ю Життя. * I молитвами Твоїми * ізбавляєш від смерти душі наші. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, * і нас возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам ликує і радується Єва, * 

а разом пророки з патріархами неперестанно оспівують * божественну могутність влади Твоєї. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь:  

Кондак, глас 2: В молитвах невсипущу Богородицю * і в заступництвах незамінне уповання * гріб і умертвіння не втримали. 

* Бо як Матір Життя до життя переставив той, * хто вселився в утробу приснодівственну. 
 

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46,2) 

Прокімен, глас 3, пісня Богородиці: Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій у Бозі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47). 

Апостол: 

До Коринтян перше послання святого апостола Павла читання (1 Кор. 15, 1-11) 

Браття, пригадую вам, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли 

держите її такою, як я вам проповідував; інакше ви увірували надармо Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був: 

що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням; що був похований, що воскрес третього дня за Писанням; що з'явився 

Кифі, потім дванадцятьом; опісля ж з'явився він більш, як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, деякі ж 

померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з'явивсь і мені; бо я 

найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив Церкву Божу. Благодаттю Божою я є те, що є, а 

благодать його в мені не була марна; бож я працював більше всіх їх, та не я, але благодать Божа, що зо мною. Чи то я, отже, 

чи то вони, - так ми проповідуємо, і так ви увірували. 

Алилуя, глас 3 

Стих: На Тебе. Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2). 

Стих: Воскресни, Господи, в упокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї (Пс 131,8). 
 

Євангелія: 

Від Матея святого Євангелія читання (Мт. 19, 16-26) 

В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав, “Учителю! Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?” Ісус сказав до 

нього: “Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки (Бог). Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей.” 

“Яких?” – питає його. А Ісус до нього: “Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і 

люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак до нього: “Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує?” “Якщо хочеш 

бути досконалим”, – сказав Ісус до нього, – “піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь і 

йди за мною.” Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. 23. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: “Істинно 

кажу вам: Трудно багатому ввійти в Небесне Царство. Іще кажу вам: Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж 

багатому ввійти в Боже Царство.” Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: “Хто ж тоді може бути спасенний?” Ісус 

глянув на них пильно й мовив: “У людей це неможливо, Богові – все можливо.”  
 

Замість Достойно, приспів: Ангели, бачачи успення Пречистої, здивувалися, як Діва восходить із землі на небо. 

І ірмос, глас 1: Перемагаються закони природи у Тобі, Діво чиста: бо дівственне є різдво, і смерть наперед заповідає життя; 

по різдві діва, і по смерті жива. Спасаєш завжди, Богородице, насліддя Твоє. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).  

Другий Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову (Пс. 115,4).  

Алилуя, тричі.  
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Troparion (Tone 3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice,* for the Lord has done a mighty deed with His arm.* He trampled 

death by death.* He became the first-born of the dead;* He saved us from the abyss of Hades and granted great mercy to the world. 

Troparion (Tone 1): In giving birth you retained your virginity,* in falling asleep you did not abandon the world, O Mother of God.* 

You passed into life, for you are the Mother of Life,* and by your prayers you deliver our souls from death. 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  

Kontakion (Tone 3): You rose from the tomb, O compassionate Lord,* and led us out from the gates of death.* Today Adam exults 

and Eve rejoices,* and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim* the divine might of your power. 

Now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion (Tone 2): The tomb and death could not hold the Mother of God,* unceasing in her intercession and an unfailing hope of 

patronage,* for, as the Mother of Life she was transferred to life* by Him Who had dwelt in her ever-virgin womb. 
 

Prokimenon (Tone 3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing (Ps 46:7). 

Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy (Ps 46:2). 

Prokimenon (Tone 3): My soul magnifies the Lord,* and my spirit has rejoiced in God my Saviour (Lk 1:46-47). 

Epistle: A reading from the first epistle of St. Paul to the Corinthians (1 Cor. 15, 1-11) 

Brethren, Now I would remind you, brethren, in what terms I preached to you the gospel, which you received, in which you stand, by 

which you are saved, if you hold it fast--unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, 

that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance 

with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brethren at one 

time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as 

to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, because I persecuted the 

church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder 

than any of them, though it was not I, but the grace of God which is with me. Whether then it was I or they, so we preach and so you 

believed.  

Alleluia (Tone 3) 

Verse: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever (Ps 30:2). 

Verse: Rise up, Lord, to the place of Your rest, You and the ark of Your holiness (Ps 131:8). 
 

Gospel: A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matt. 19, 16-26) 

At that time one young man came up to Jesus and said: "Teacher, what good deed must I do, to have eternal life?" And he said to him, 

"Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life, keep the commandments." He said to 

him, "Which?" And Jesus said, "You shall not kill, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false 

witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbour as yourself." The young man said to him, "All these I 

have observed; what do I still lack?" Jesus said to him, "If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and 

you will have treasure in heaven; and come, follow me." When the young man heard this he went away sorrowful; for he had great 

possessions. And Jesus said to his disciples, "Truly, I say to you, it will be hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again I 

tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." When the disciples 

heard this they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said to them, "With men this 

is impossible, but with God all things are possible." 
 

Instead of “It is truly…”: Seeing the pure one’s falling asleep, angels marvelled in wonder how the Virgin could ascend from earth 

to heaven. 

Irmos (Tone 1): O pure Virgin, in you are conceived the bounds of nature, for childbirth remains virginal and death is betrothed to 

life. Virgin after childbearing and alive after death, O Mother of God, never cease to save your inheritance. 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him in the highest (Ps 148:1). 

Second Communion Verse: I will take the chalice of salvation;* and I will call upon the name of the Lord (Ps 115:13). Alleluia! (3x)  
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Таї нство Хрещення 
Mystery of Baptism 

On Sunday, 24
th

 of August 2014, in the Parish Church of Dormition of our Theotokos in Ardeer, Katia 

Rose Kwas received the Sacrament of Baptism, thus being introduced in the Christian Catholic community. We 

express to her our most sincere congratulations. 

 

Перша Свята Сповідь та Урочисте Святе 
Причастя  
First Holy Confession and Solemn Holy Communion  

Please pray for Arlow Sofia Stefanie, Ascur  Isabela Grace, Ascur  Dante  Rafae, Burlak Mia, Burlak 

Sasha, Davyd Alexander, Doroghazi  Cristina, Dusenjko Nicholas Adam, Dusenjko Lucas James, Flunt 

Melania, Flunt Justina, Fiamengo  Jordan, Gembarovski Olivia Rose Fielden, Hrehoresen Erin, Hermence 

Tayissa Ava, Hermence Jonah Tarys, Holovka Sebastian Peter, Kohut Christian, Kohut Lucas, Lech Olivia, 

McDiarmid Victoria, Povarchuk Mia Anika, Povarchuk Xavier, Rossetto Zachary, Repcak   Jacob Stefan, 

Repcak Holly Patricia, Sikora Alex, Woroniuk  Michelle Paula, Zauch Ella, who will have the First Holy 

Confession and receive the Solemn Holy Communion later this year. 

 

Зі святими упокіи  
Eternal memory 

 

 Ділимося з вами сумною вісткою, 

що у понеділок 25-го серпня, в 89 році земного 

життя, упокоїлася в Господі пані Барбара 

Клодзіньска. Покойнa залишилa у смутку сина 

Макса та Ерика з родинамі. Похорон покійної 

відбудется в вивторок 09.09.2014 року, в 

Катедральному Собори Сс. Апостолів Петра і 

Павла в Мельбурни. Родині та знайомим 

покійної складаємо щирі співчуття, та просимо 

молитися, щоб Господь Бог оселив душу єї де 

праведні спочивають. 

 We share with you the sad tidings that 

on Monday 25
th

 September, Barbara Klodzynsky 

passed to God in her 89 year. She leaves in sorrow 

her sons Max and Erik with families. Her funeral 

took place at the Cathedral Church of Ss Peter and 

Paul in North Melbourne on Tuesday, September 

9
th

. We express our sincere condolences to family 

and friends of deceased servant of God and ask 

everyone to pray that God Lord will place her soul 

where all the just repose. 


