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Засідання Парафіяльної  Ради 
Parish Council Meeting 

 

Наступне засідання Парафіяльної Ради відбудеться в понеділок, 10 листопада 2014 о 19:30, в кафе 

«Трембіта». Пригадуємо, що присутність усіх членів ПР обов’язкова 

The Parish Council Meeting will take place tomorrow, Monday, November 10
th

 at 7:30 pm at the café 

“Trembita”. All members presence is obligatory. 
 

Зі святими упокіи  
Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою, 

що у неділю 26-го жовтня, на 90 році земного 

життя, прийнявши Святі Таїнства, упокоїлася в 

Господі св. п. Марія Ремсі (проживала в Kalyna 

Care). Залишила у смутку сина Петра з родиною. 

Похорон покійної відбувся у Катедральному 

храмі в четвер 30-го жовтня. 

що у п’ятницю 17-го жовтня, на 67 році земного 

життя, упокоївся в Господі св. п. Богдан 

Міллер (проживав в Kings Park). Залишив у 

смутку дружину Люсю та дочку Катерину з 

родиною. Похорон покійного відбувся з 

Катедрального храму, в четвер 30-го жовтня. 

що у п’ятницю 31-го жовтня, на 97 році земного 

життя, прийнявши Святі Таїнства, упокоївся в 

Господі св. п. Григорій Васюта. Залишив у 

смутку дочок Марію та Сандру з родинами. 

Похорон покійного відбувся з каплиці Tobin 

Brothers в Нобл Парку, в четвер 6-го листопада. 

що у понеділок 3-го листопада, упокоївся в 

Господі св. п. Іван Делявський (проживав в 

Mulgrave). Залишив у смутку дочку Марію з 

родиною. Похорон покійного відбудеться в 

понеділок 10-го листопада о10:00 з каплиці 

Wilson Chapel на Springvale Cemetery. 

Родині та знайомим покійних складаємо щирі 

співчуття, та просимо молитися, щоб Господь 

Бог оселив душі їх де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings 

that on Sunday 26
th

 October, Maria Ramsey 

(Kalyna Care), received the Holy Mysteries passed 

to God in her 90 year. She leaves in sorrow son 

Peter with family. Her funeral took place at the 

Cathedral on Thursday 30
th

 October. 

that on Friday 17
th

 October, Bohdan Millar from 

Kings Park passed to God in his 67 year. He leaves 

in sorrow wife Liusia and daughter Kateryna with 

family. His funeral took place at the Cathedral on 

Thursday, 30
th

 October. 

that on Friday 31
st
 October, Harry Wasiutyn from 

Kings Park, received the Holy Mysteries passed to 

God in his 97 year. He leaves in sorrow daughters 

Maria and Sandra with families. His funeral took 

place at the Tobin Brothers Chapel on Thursday, 6
th

 

November. 

that on Monday 3
rd

 November, Ivan Deliavsky 

from Mulgrave, passed to God. He leaves in sorrow 

daughter Maria with family. His funeral will take 

place at the Wilson Chapel (Springvale Cemetery) 

at 10 am, on Monday, 10
th

 November. 

We express our sincere condolences to families and 

friends and ask everyone to pray that God Lord will 

place their souls where all the just repose. 
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Спілка Украї нської  Молоді 
Ukrainian Youth Association 

СУМ Мельбурну запрошує усіх на Свято 

Михаїла, яке відбудеться в неділю 16-го 

листопада 2014 на оселі "Карпати" (Buxton). 

Програма розпочинається від год. 9.30. В 

програмі: Апель, Божественна Літургія, 

благословення та відкриття нових будинків, 

обід, урочистості. Вступ на оселю $10 - за авто. 

Обід можна буде купити за $15 - дорослі та $10 - 

пенсіонери і діти до 16 років. 

Прохання до всіх сумівців прийти в одностроях. 

CYM Melbourne would like to invite all Cymivtsi, 

Ukrainians, family and friends to join in celebrating 

the feastday of our Patron – Saint Archangel 

Michael and official opening of our newly 

completed buildings. 

Program: 9:30 – Arrival – then: Divine Liturgy, 

Blessing and official opening, Lunch, Festivities. 

Entry - $10 per vehicle. A BBQ lunch will be 

available: $15 adults, $10 seniors/children u16. 

 

ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ ВЕРХОВИНИ 

Сумівський танцювальний ансамбль “Верховина” запрошує усіх на Весняний Концерт, який 

відбудеться в неділю 30 листопада в Українському Народному Домі в Ессендоні. 

 

 
КУРС САМОРОЗВИТКУ ТА БАЛ 

ДЕБЮТАНТІВ 2015  

Інформативні Сходини батьків та учасників у 

п’ятниця 21-го листопада 2014 -19:30 в Клубі, 

(Український Народний Дом, Ессендон) 

Починаючи з лютого 2015, Осередок СУМ ім. 

гет. Івана Мазепи в Мельбурні, буде проводити 

Курс Саморозвитку для юнацтва та молодих 

людей яким у 2015 виповниться 16 років або 

більше. 

СУМ Мельборн почав такий курс у 1983 

вважаючи, що потрібно глибше приготувати 

нашу молодь до переходу в доросле життя та 

посвяту для українського та австралійського 

суспільства.  

Цей курс складається з що тижневих занять в 

групі, самоокреслення вартостей та життєвих 

напрямів, провідництво, танці та коротенький 

табір. Закінчується курс Дебютанським Балем в 

травні 2015р. 

Вважаємо що такий курс корисний для всієї 

молоді, не лише сумівської. Тому запрошуємо 

всіх молодих людей взяти у ньому участь.  

Прохання зголошуватися до Юлі Ткачук 

Cолочинської моб. тел. 0404 001 456, або емайл 

julie@solo.net.au 

SELF DEVELOPMENT COURSE & 

DEBUTANTE BALL 2015  

Parent and Youth Information Session - Friday 21 

November, 2014 at 7.30pm Upstairs Club, 

Ukrainian Hall, Essendon  

From February 2015, the Ukrainian Youth 

Association (CYM) Melbourne will begin its Self-

Development Course for young men and women, 

who will be at least 16 years of age in 2015.  

The course was initiated in 1983 as the Board of 

CYM recognised the importance of supporting 

young people as they move to adulthood and begin 

contributing to both the Ukrainian and Australian 

communities.  

The course consists of weekly group activities 

aimed at leadership, values and life goals 

development, as well as dancing practice and a 

short camp, culminating in the Debutante Ball in 

May 2015.  

The main course facilitator this year will be Julie 

Tkaczuk Soloczynskyj.  

If you know of any other interested young people, 

please pass this invitation to them and their parents.  

Questions and nominations can be forwarded to 

Julie Tkaczuk Soloczynskyj on 0404 001 456, or 

via email julie@solo.net.au  

  

mailto:julie@solo.net.au
mailto:julie@solo.net.au
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Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

Порядок Богослужіння 

 

09.11.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія / Divine Liturgy 

12.11.2014 - Середа – 12 pm – Молебень / Moleben 

16.11.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія / Divine Liturgy 

 

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

 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 

 07.12.2014 – п–во Пирчак, п. О. Ціхоцький 

 

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 

 
  

http://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: 

 Light a candle 

 Sit and be in quite for 2-3 minutes 

 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. 

 Then read a passage from the New 

Testament (according to the schedule) 

 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. 

 

10/11/2014 Hebrews 7, 20-28 

11/11/2014 Hebrews 8 

12/11/2014 Hebrews 9 

13/11/2014 Hebrews 10 

14/11/2014 Hebrews 11, 1-12 

15/11/2014 Hebrews 11, 13-40 

16/11/2014 Hebrews 12

 

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 

09.11.2014 

Неділя 

Sunday 

22-га Неділя по П’ятдесятниці (глас 5) 

Мученика Нестора; і мучениць Капітоліни 

та рабині її Єротіїди 
 

22
nd

 Sunday after Pentecost (Tone 5) 

Holy martyr Nestor; holy martyr Capitolina and 

her servant Erotheis 

Gal. 6, 11-18 

Luke 16, 19-31 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8:00 am, 

9:30 am, 

11:30 am 

10.11.2014 

Понеділок 

Monday 

Мучеників Терентія і Неоніли; 

преподобного Стефана Саваїта, творця 

канонів; і мучениці Параскеви, що в Іконії 
 

Holy martyrs Terentius and Neonila; venerable 

father Stephen the Sabaite, composer of 

canons; and martyr Paraskevia of Iconium 

1 Thes. 1, 1-5 

Luke 10, 22-24 

Божественна 

Літургія 

 

9:00 am 

11.11.2014 

Вівторок 

Tuesday 

Преподобномучениці Анастазії; і 

переставлення преподобного Аврамія 

архимандрита, Ростовського чудотворця 
 

Venerable martyr Anastasia; the falling asleep 

of our venerable father Abraham, archimandrite 

and wonderworker of Rostov 

1 Thes. 1, 6-10 

Luke 11, 1-10 

Бож. Літургія 

ENGLISH 

LANGUAGE 

9:00 am 

12.11.2014 

Середа 

Wednesday 

Мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його 
 

Holy martyrs Zenobius and his sister, Zenobia 

1 Thes. 2, 1-8 

Luke 11, 9-13 

Божественна 

Літургія 
9:00 am 

13.11.2014 

Четвер 

Thursday 

Апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; і 

мученика Єпімаха 
 

Holy apostles Stachys, Amplius and those with 

them; and the holy martyr Epimachus 

1 Thes. 2, 9-14 

Luke 11, 14-23 

Божественна 

Літургія 
9:00 am 

14.11.2014 

П’ятниця 

Friday 

Чудотворців і безсрібників Косми і Дам`яна 
 

Holy selfless physicians Cosmas and Damian 

1 Thes. 2, 14-

19 

Luke 11, 23-26 

Божественна 

Літургія 
9:00 am 

15.11.2014 

Субота 

Saturday 

Мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, 

Єлпидифора і Анемподиста 
 

Holy martyrs Acyndynos, Pegasius, 

Aphthonius, Elpidiphorus and Anempodistus 

2 Cor. 8, 1-5 

Luke 8, 16-21 

Божественна 

Літургія 
9:30 am 

16.11.2014 

Неділя 

Sunday 

23-тя Неділя по П’ятдесятниці (глас 6) 

Мучеників Акепсима єпископа, Йосифа 

пресвітера й Айтала диякона 
 

23
rd

 Sunday after Pentecost (Tone 6) 

Holy martyrs bishop Acepsimas, priest Joseph 

and Aeithalis, deacon 

Eph. 2, 4-10 

Luke 8, 26-39 

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 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові, * від Діви роджене на спасення наше, * оспіваймо, 

вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * 

славним воскресенням своїм. 

+ Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти * і врата сокрушив Ти як всесильний, * умерлих як Творець 

воскресив з собою * і смерти жало сокрушив Ти, * і Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче. * Тому і всі 

зовемо: Спаси нас, Господи. 

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

Богородичний, глас 5: Радуйся, двері Господні непроходимі, * радуйся, стіно і покрове тих, що прибігають 

до Тебе, * радуйся, пристане, бурями не навіщувана * і подружжям незаймана, що родила плоттю Творця 

твого і Бога. * Молитись не переставай за тих, що оспівують * і поклоняються різдву Твоєму. 

Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс. 11, 8). 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного (Пс. 11, 2). 

Апостол: 

До Галатів послання святого апостола Павла читання (Гл. 6, 11-18). 

Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони 

силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не 

додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, 

чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я - світові; 

бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише - нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, 

мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на 

моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь. 

Алилуя, глас 5 

Стих: Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину твою устами моїми (Пс. 88, 

2). 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина твоя (Пс. 88, 3). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 16, 19-31). 
Сказав Господь придчу оцю: «Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та бенкетував 

щодня розкішне. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий; він 

бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та 

сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В 

аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закричав 

уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого й 

прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої 

блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того 

всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть; ані 

звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п'ять 

братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і 

пророків; нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони 

покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне 

з мертвих, не повірять.”» 

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 5): Let us the faithful acclaim and worship the Word,* co-eternal with the Father and the Spirit,* 

and born of the Virgin for our salvation.* For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to suffer death* and 

to raise the dead by His glorious resurrection.   

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  
Kontakion (Tone 5): You, my Saviour, descended to Hades,* and as the Almighty, You shattered its gates.* With 

Yourself You, as the Creator, raised the dead and shattered the sting of death,* and delivered Adam from the curse, 

O Lover of Mankind.* And so we cry out: “Save us, O Lord.” 

Now and for ever and ever. Amen. 
Theotokion (Tone 5): Rejoice, O impassable door of the Lord!* Rejoice, O rampart and protection of those who 

have recourse to You!* Rejoice, O tranquil haven and Virgin,* who have birth in the flesh to Your Maker and 

God!* Fail not to intercede for those* who sing and worship the Child You bore. 

Prokimenon (Tone 5): You, O Lord, will guard us and will keep us* from this generation, and for ever (Ps. 11, 8). 

Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man (Ps. 11, 2). 

Epistle: 

A reading from the epistle of St. Paul to the Galatians (Gal. 6, 11-18) 
Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good 

showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for 

the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have 

you circumcised that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord 

Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for 

anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, upon the 

Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord 

Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. 

Alleluia (Tone 5): 

Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to generation I will announce Your truth with 

my mouth. (Ps. 88, 2). 

Verse: For You have said: Mercy shall be built up for ever; in the heavens Your truth shall be prepared. (Ps. 88, 3). 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 16, 19-31) 

The lord told this parable: "There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted 

sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, who desired to be fed with 

what fell from the rich man's table; moreover the dogs came and licked his sores. The poor man died and was 

carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried; and in Hades, being in torment, 

he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. And he called out, 'Father Abraham, have 

mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in 

this flame.' But Abraham said, 'Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in 

like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and 

you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none 

may cross from there to us.' And he said, 'Then I beg you, father, to send him to my father's house, for I have five 

brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.' But Abraham said, 'They have 

Moses and the prophets; let them hear them.' And he said, 'No, father Abraham; but if some one goes to them from 

the dead, they will repent.' He said to him, 'If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be 

convinced if some one should rise from the dead.'" 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x)  
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Ваші пожертви 
Your donations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ремонт Катедри  Чищення Катедри Патріарший фонд 

Renovation of the Cathedral For Cleaning of the Cathedral Patriarchal fund 

A. Drazkowski $50.00 D. O. Longdon $50.00 D. O. Langdon $50.00 

A. V. Papuga $50.00 Т. Т. Мазур $40.00 W. Puszkar $50.00 

M. Taradajko $50.00 O. Derkacz $25.00 O. Derkacz $30.00 

I. Stawiski $30.00 A. Graljuk $25.00 Б. В. Кузик $30.00 

O. Derkacz $25.00 N. Dusenjko $20.00 M. Taradajko $25.00 

A. Graljuk $25.00 M. Gembarovski $20.00 M. O. Latoszynski $20.00 

N. Dusenjko $20.00 S. Hrehoresen $20.00 A. Marija $20.00 

S Hrehoresen $20.00 M. Kmiec $20.00 A. V. Papuga $20.00 

A. Hrsto $20.00 M. O. Latoszynski $20.00 I. Stawiski $20.00 

M. O. Latoszynski $20.00 A. Maria $20.00 V. Suntesic $20.00 

A. Marija $20.00 S. Repcak $20.00 Р. Зварич $20.00 

S. Repcak $20.00 V. Semcesen $20.00 С. О. Лисенко $20.00 

N. N. Sarek $20.00 I. Stawiski $20.00 A. Hrsto $15.00 

V. Semcesen $20.00 V. Suntesic $20.00 E. Hanushchak $10.00 

S. Zylan $20.00 M. Taradajko $20.00 Катедритик-Ілюмінатик 

Д. Ю. Гесит $20.00 Р. Зварич $20.00 Episcopal Fund 

Р. Зварич $20.00 С. Камінський $20.00 D. O. Longdon $50.00 

С. Камінський $20.00 С. О. Лисенко $20.00 Б. В. Кузик $30.00 

С. О. Лисенко $20.00 О. Ціхоцький $20.00 O. Derkacz $25.00 

А. Ярема $20.00 А. Ярема $20.00 M. Gembarovski $20.00 

E. Hanushchak $10.00 E. Hanushchak $10.00 S. Hrehoresen $20.00 

   
N. N. Sarek $10.00 M. O. Latoszynski $20.00 

      
A. Marija $20.00 

      
Р. Зварич $20.00 

      
С. О. Лисенко $20.00 

      
E. Hanushchak $10.00 

      
I. Stawiski $10.00 

      
V. Suntesic $10.00 

WE THANK YOU FOR All YOUR GENEROUS 

DONATIONS. MAY THE MERCIFUL LORD REWARD 

YOU A HUNDREDFOLD! 

 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ. 

НЕХАЙ МИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ ВИНАГОРОДИТЬ 

ВАС СТОРИЦЕЮ! 


