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Листи для вас 
Letters for you 

В залі Патріарха Йосифа знаходяться листи для 

Вас. Будь-ласка зайдіть після Літургії до залу на 

обід та заберіть свій лист. Це допоможе 

зекономити нашій Парафії на поштових витратах. 

Конверти розміщені в алфавітному порядку. 

In the Parish Hall of Patriarch Joseph the letter are 

available. Please come after Liturgy for a lunch and 

pick up your letter. It will save money of our Parish 

for postage. Envelopes are in alphabetical order. 

 

Збірка для Католицьких місіи  
Catholic Mission Collection 

При виході з церви, на столиках є конверти для 

ваших пожертв на «Католицьку місію». 

Пригадуєм, що «Католицька місія» співпрацю є 

нашої Церквою в Україні. Тож ваші пожертви 

будуть використані на потреби нашої Церкви. 

Будь-ласка, якщо бажаєте, візміть конверт, 

зробіть пожертву та поверніть конверт до 

парафії, не відправляєте його самі. (ваші 

пожертви не підлягають оподаткуванню, будь-

ласка зазначте віконце, якщо вам потрібно 

квитанцію). 

At the entrance of the church, at tables you could 

find the envelopes for Catholic Mission. We would 

like to remind you that Catholic Mission is 

cooperation with our Church in Ukraine. So, all you 

donation will go to the need of our Church. Please, 

if you would like, take an envelope, make your 

donation and return the envelope to the Parish, do 

not send it by yourself. (All your donations are tax 

deductible. Please tick a box if you need a receipt) 

 

Союз Украї нок 
Ukrainian Women’s Association 

Крайова Управа Союзу Українок закликає союзянок та всю українську спільноту на відзначення 65-

ліття Сююзу Українок Австралії, яке відбудеться в суботу 1 листопада 2014 в місті Ковра, НПВ. 

Святкова програма розпочнеться o год. 2.45пп в Europa Park, Cowra з продовженням святкової вечері та 

мист. програми о год.7-ій веч. в Cowra Bowling Club Restaurant (27 Vaux Street, Cowra NSW). 

Поїздка на святкування автобусом безкоштовна 

Про Вашу участь просимо повідомити: 

Г. Касіян 0423-799-699 або Н. Солочинська (03) 9363-7559 
 

Школа украї нського танцю „Легенда“ 
Lehenda Ukrianian Dance Company School of Dance Presents:  

Lehenda Ukrianian Dance Company School of Dance Presents: Chumaky - The Lost Road 

9th November 2014 | 3PM Ukrainian Hall Essendon 

Guest Artists - Rodyna Ensemble and Lehenda Ukrainian Dance Company 

Bookings: http://www.lehenda.com.au/performances/ 

Melania Moravski Dechnicz will be taking bookings on SUNDAY 19th OCTOBER for those who don't have 

access to the internet.  

http://www.lehenda.com.au/performances/
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Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

 

Порядок Богослужіння 

 

19.10.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія / Divine Liturgy 

22.10.2014 - Середа – 12 pm – Молебень / Moleben 

26.10.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія / Divine Liturgy 

 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 

 19.10.2014 - род. Бабійчук 

 26.10.2014 – род. Щепні 

 02.11.2014 – род. Щепні 

 09.11.2014 – род. Селемба 

 16.11.2014 – род. Селемба 

 23.11.2014 – род. Бабяк, п. Романюк 

 30.11.2014 – п-во Осюрак, п-во Гуменюк 

Чергова: п. О. Стефин - тел. 9795 2679 0422 737 404 

 

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 

лишається сама, а на одного це затяжко. 

Fr Robert Stickland Tel.: 0438 884 968 

    9798 4968 

 

Украї нська Школа ім. Лесі Украї нки в Нобл Парку 
Ukrainian School in Noble Park 

Українська школа ім. Лесі Українки в Нобл Парку, ласкаво запрошує всіх на 60-ліття школи. 

Святкування відбудуться у Неділю, 14-го грудня 2014 у Народному Домі – Українській Школі (26 

Chandler Rd, Noble Park) 

У програмі: 11:30 – виставка з історії, смачний обід; 13:30 – ювілейний концерт, чай та кава з солодким. 

Квиток на концерт та чай/каву/солодку - $20 для дорослих, $10 – студенти, діти – безкоштовно. Квитки 

можна замовити до 7-го грудня 2014 в Наді Захарчук за телефонувавши 8707 2903 або 0432 606 534, або 

в Світлани Нагорної – 0421 649 111, або на веб-сайті – www.auvnoblepark.com 
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Щоденне читання Святого Письма  
Daily Reading of the Holy Scripture 

Holy Scripture leads us to God and opens the way 

to knowledge of God 

St. John Chrysostom 

We propose to you a program of the reading of the 

Holy Scripture for the year. 

By doing this a few minutes each day during the 

year, we will read the whole New Testament. Every 

week in the Parish bulletin you can find the 

schedule of the readings for a week. 

 First of all we encourage you to read the Bible 

together with your family. Please find below a daily 

schedule to read the Holy Scripture together as a 

family or privately a bit at a time. 

Structure: 

1. Light a candle 

2. Sit and be in quite for 2-3 minutes 

3. Then read a 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. 

4. Then read a passage from the New 

Testament (according to the schedule) 

5. Reflect for a few minutes about what you 

read 

We wish for all of us to open our hearts and ears to 

God’s Word, which He said to each of us. 

Fr. Andriy Mykytyuk 

Head of Catechetical Commission 

of the Eparchy for Ukrainian Catholics in 

Australia, New Zealand and Oceania. 

 

20/10/2014 John 12, 1-36 

21/10/2014 John 12, 37-50 

22/10/2014 John 13, 1-20 

23/10/2014 John 13, 21-38 

24/10/2014 John 14 

25/10/2014 John 15 

26/10/2014 John 16 

 

Iтерпретацiя Святого Письма 
Classes on Biblical Exegesis 

Lessons on Bible reading are 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. Everybody is welcome to take part 

in it. 

 

Школа Іконопису  
Classes on Icon painting 

Icon painting sessions regularly held on Monday evenings from 7.00-9.00pm, in the Josef Slypyy Hall near the 

Cathedral of Ss Peter and Paul in North Melbourne will be suspended till Christmas. For more details contact 

Mr Boris Graljuk, tel. num.: 0419 246 241 
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Розпорядок Богослужень 
Order of services 

Дата 

Date 
Святих 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 
Time 

19.10.2014 

Неділя 

Sunday 

19-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 2) 

Святого і славного апостола Томи 

 

19
th

 Sunday after Pentecost (Tone 2) 

Holy and glorious apostle Thomas 

2 Cor. 11, 31-

12, 9 

Luke 6, 31-36 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 

20.10.2014 

Понеділок 

Monday 

Мучеників Сергія і Вакха 

 

Holy martyrs Sergius and Bacchus 

Phil. 2, 12-16 

Luke 6, 24-30 

Божественна 

Літургія 

 

9.00 am 

21.10.2014 

Вівторок 

Tuesday 

Преподобної Пелагії 

 

Venerable mother Pelagia 

Phil. 2, 17-23 

Luke 6, 37-45 

Бож. Літургія 

ENGLISH 

LANGUAGE 

9.00 am 

22.10.2014 

Середа 

Wednesday 

Святого апостола Якова Алфеєвого 

 

Holy apostle James Alpheus 

Phil. 2, 24-30 

Luke 6, 46-7, 1 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

23.10.2014 

Четвер 

Thursday 

Мучеників Євлампія і Євлампії 

 

Holy martyrs Eulampius and Eulampia 

Phil. 3, 1-8 

Luke 7, 17-30 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

24.10.2014 

П’ятниця 

Friday 

Апостола Филипа, одного з сімох дияконів; 

і преподобного Теофана, творця канонів, 

єпископа Нікейського 

 

Holy apostle Philip, one of seven deacons; 

venerable father Theophane, composer of 

canons, bishop of Nicea 

Phil. 3, 8-19 

Luke 7, 31-35 

Божественна 

Літургія 
9.00 am 

25.10.2014 

Субота 

Saturday 

Мучеників Прова, Тараха і Андроніка; 

преподобного Косми Святогорця й творця 

канонів, єпископа Маюмського; і Мартина 

Милостивого, єпископа Туронського 

 

Holy martyr Probus, Tarachus and Andronicus; 

venerable father Comsmas, composer of 

canons, bishop of Maium; holy father Martin 

the Merciful, bishop of Tours 

2 Cor. 1, 8-11 

Luke 5, 27-32 

Божественна 

Літургія 
9.30 am 

26.10.2014 

Неділя 

Sunday 

20-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 3) 

Святих Отців 7-го Вселенського Собору 

Мучеників Карпа, Папіли і Агатоніка 

 

21
st
 Sunday after Pentecost (Tone 3) 

Holy Fathers of the 7
th

 Ecumenical Council 

Holy martyrs Carpus, Papiluss and 

Agathonicus 

Gal. 1, 11-19 

Heb. 13, 7-16 

Luke 7, 11-16 

John 17, 1-17 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8.00 am, 

9.30 am, 

11.30 am 
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, * тоді ад умертвив Ти блистінням 

божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * 

Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 
Кондак, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, увидівши чудо, зжахнувся, і мертві 

востали, * а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує 

Тебе повсякчасно. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь: 
Богородичний, 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 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням (Пс. 117,14). 

Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене (Пс. 117,18). 

Апостол: 

До Коринтян друге послання святого апостола Павла читання (2 Кор. 11, 31-12, 9). 

Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, - благословен вовіки! - знає, що я не говорю неправди. В Дамаску 

правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб мене схопити; та мене спущено віконцем у коші з 

муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до 

об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, - чи то було в тілі, не знаю, 

чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, - був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік - чи в 

тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, - був узятий у рай і чув слова несказанні, яких годі людині вимовити. 

Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу 

хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду; але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, 

ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку 

в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради 

нього, щоб він від мене відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила 

виявляється в безсиллі.» Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова 

сила перебувала. 

Алилуя, глас 2:  

Стих: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2). 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо (Пс. 19,10). 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 6, 31-36). 
Сказав Господь: І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що 

вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, 

що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте 

надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. 

Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша 

нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і 

Отець ваш милосердний. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148, 1). Алилуя, тричі.  
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

Troparion (Tone 2): When You went down to death, O Life Immortal,* You struck Hades dead with the 

blazing light of Your divinity.* When You raised the dead from the nether world,* all the powers of heaven 

cried out:* “O Giver of Life, Christ our God, glory be to You!” 

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

Kontakion (Tone 2): You rose from the tomb, O almighty Saviour,* and Hades, seeing this wonder, was 

stricken with fear; and the dead arose.* Creation saw and rejoices with You, and Adam exults,* And the world, 

my Saviour, sings Your praises forever. 

Now and for ever and ever. Amen. 

Theotokion (Tone 2): The tomb and death could not hold the Mother of God,* unceasingly 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 2): The Lord is my strength and my song of praise,* and He has become my salvation (Ps 

117:14). 

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me to death (Ps 117:18). 

Epistle: 

A reading from the Second epistle of St. Paul to the Corinthians (2 Cor. 11, 31-12, 9) 
Brethren, the God and Father of the Lord Jesus, he who is blessed for ever, knows that I do not lie. At 

Damascus, the governor under King Aretas guarded the city of Damascus in order to seize me, but I was let 

down in a basket through a window in the wall, and escaped his hands. I must boast; there is nothing to be 

gained by it, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who fourteen years 

ago was caught up to the third heaven--whether in the body or out of the body I do not know, God knows. And 

I know that this man was caught up into Paradise--whether in the body or out of the body I do not know, God 

knows -- and he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, 

but on my own behalf I will not boast, except of my weaknesses. Though if I wish to boast, I shall not be a fool, 

for I shall be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or 

hears from me. And to keep me from being too elated by the abundance of revelations, a thorn was given me in 

the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from being too elated. Three times I besought the 

Lord about this, that it should leave me; but he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is 

made perfect in weakness." I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the power of Christ may rest 

upon me. 

Alleluia (Tone 2): 

Verse: The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the God of Jacob will shield you (Ps 

19:2). 

Verse: Lord, grant victory to the king, and hear us in the day that we shall call upon You (Ps 19:10). 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Lk. 6, 31-36) 

The Lord said: And as you wish that men would do to you, do so to them. "If you love those who love you, 

what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do 

good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you 

hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your 

enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be 

sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is 

merciful. 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1).  Alleluia! (3x)  
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Таї нства Християнського Втаємничення 
Mysteries of Christian Initiation 

З великою приємністю вітаємо нового члена нашої парафії. Тріат Олена Ганя прийняла Святі Таїнства 

Християнського Втаємничення (Хрещення, Миропомазання та Пресвяту Євхаристію). Щире вітання для 

неї, їі батьків, хресних та всіх рідних і друзів – нехай милостивий Господь благословить та кріпить її, 

додає сили, мудрості, здоров’я на многая і благая літа. 

With a big pleasure we would like to greet a new member of our Parish. Triat Olanna Hania received the 

Mysteries of Christian Initiation (Baptism, Chrismation and Holy Eucharist). Sincerely congratulation to her, 

her parents, god-parents, family and friends – may the merciful Lord bless her, send her strength, wisdom, good 

health for many happy years. 

 

Зі святими упокои  
Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою, що у неділю 

12-го жовтня, на 91 році земного життя, 

упокоїлася в Господі св. п. Варвара Кіслиця 

(проживала в Glenroy), народжена 19-го лютого 

1923. Залишила у смутку дочок Ольгу та Анну з 

родинами. Похорон покійної відбувся в четвер, 

16-го жовтня. Родині та знайомим покійної 

складаємо щирі співчуття, та просимо молитися, 

щоб Господь Бог оселив душу її де праведні 

спочивають. 

Ділимося з вами сумною вісткою, що у середу 

15-го жовтня, на 90 році земного життя, 

упокоївся в Господі св. п. Адам Гірняк 

(проживала в Boronia), народжена 13-го грудня 

1924 року в Переяславі, Україна. Залишив у 

смутку сина Михайла та дочку Лесю з 

родинами. Похорон покійного відбудеться в 

вівторок 21-го жовтня о 10:30 в Катедральному 

храмі Свв. Петра і Павла (North Melbourne). 

Парастас буде у вівторок, 20-го жовтня о 19:00. 

Родині та знайомим покійної складаємо щирі 

співчуття, та просимо молитися, щоб Господь 

Бог оселив душу її де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Sunday 

12
th

 of October, Barbara Kislica from Glenroy 

passed to God in her 91 year. She was born on the 

19
th

 of February 1923. She leaves in sorrow 

daughters Olga and Anna with families. Her funeral 

took place on Thursday, October 16
th

. We express 

our sincere condolences to family and friends and 

ask everyone to pray that God Lord will place her 

soul where all the just repose. 

We share with you the sad tidings that on 

Wednesday 15
th

 of October, Adam Hirniak from 

Boronia passed to God in his 90 year. He was born 

on the 13
th

 of December 1924 in Pereyasliv, 

Ukraine. He leaves in sorrow son Michael and 

daughter Lessia with families. His funeral will take 

place at the Ss. Peter and Paul Cathedral on 

Tuesday, October 21
st
 at 10:30 am. Parastas will be 

on Monday, October 20
th

 at 7 pm. We express our 

sincere condolences to family and friends and ask 

everyone to pray that God Lord will place her soul 

where all the just repose. 

 

 

 


