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Кафе «Трембіта» та крамниця 
Cafe “Trembita” and shop 

 

Нажаль сьогодні, у неділю, 16-го листопада, кафе 

та крамниця будуть ЗАЧИНЕНІ. Просимо 

вибачення за тимчасові незручності. 

Unfortunately the café and the shop will be CLOSED 

today, Sunday, November 16. We apologise for any 

inconveniences. 
 

Зі святими упокіи  
Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою, 

що у понеділок 10-го листопада на 74 році земного 

життя, прийнявши Святі Тайни, упокоївся у 

Господі св.п. Мирон Рудевич (Hamlyn Heights). 

Покійний народився 26.04.1940 року в Німеччині. 

Залишив у смутку дітей Мирона, Малінду, 

Меланію, Маргариту, Матея, сестру Ірину, братів 

Віктора і Романа з родинами. Похоронний 

Парастас буде правитися у вівторок 18-го 

листопада, о год. 19:00 в церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці в Джілонґу, а Похорон і 

Служба Божа - у середу о год. 10:30 там же, а 

тлінні будуть поховані на Eastern Cemetery. 

Замість квітів на могилу, буде збірка на потреби 

церкви в Джілонгу. 

що у вівторок 11-го листопада на 80 році життя, 

упокоївся в Господі св. п. Василь Семчишин 

(Epping). Покійний народився 03.04.1934 у Старій 

Дуброві, Югославія. Залишив у смутку дружину 

Іванку, дочок Джіну та Соню. Похорон покійного 

відбудеться в понеділок 17-го листопада о 10:00 в 

Катедральному храмі Свв. Апп. Петра і Павла. 

Парастас буде служитись у неділю, 16-го 

листопада о 19:00 в Катедрі. 

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 Monday 10
th

 October, Myron Rydewych 

(Hamlyn Heights), received the Holy Mysteries, 

passed to God in his 74 year. He was born on 

26.04.1940 in Germany. He leaves in sorrow children 

Myron, Malinda, Melanie, Margarita, Matthew, sister 

Iryna, brothers Victor and Roman with families. 

Parastas will be held on Tuesday, November 18
th

 at 7 

pm at the church of the Protection of the Mother of 

God (Geelong). His funeral will take place on 

Wednesday, November 19
th

 at 10:30 am at the same 

church. He will be buried on the Eastern Cemetery. 

There will be a collection for the Geelong’s church 

needs instead of the collection for the flowers. 

that on Tuesday 11
th

 November, Vasilj Semcesen 

from Epping, passed to God in his 80. He was born on 

03.04.1934 in Stara Dubrova, Yugoslavia. He leaves 

in sorrow wife Ivanka, daughters Gina and Sonya. His 

funeral will take place at the Ss. Peter and Paul 

Cathedral, on Monday, 17
th

 November at 10 am. 

Parastas will be held on Sunday, 16
th

 November at 7 

pm at the cathedral. 

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. 

 

Зазначте собі ці дати у календарі 
Please mark these dates in your calendar 

13.12.2014 @ 9 am – Різдвяне чищення – Christmas working bee 

14.12.2014 after Divine Liturgy @ 9:30 – Свято Св. Миколая – St. Nicholas Day 

18.12.2014 @ 6 pm – Колядки при свічках / Carols be candlelight 

21.12.2014 after Divine Liturgy @ 9:30 – Різдвяний Базар – Christmas Market 
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Спілка Украї нської  Молоді 
Ukrainian Youth Association 

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  

 

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  

mailto:julie@solo.net.au
mailto:julie@solo.net.au
http://www.auvnoblepark.com/
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Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

Порядок Богослужіння 

 

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

19.11.2014 - Середа – 12 pm – Молебень / Moleben 

21.11.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія / Divine Liturgy 

23.11.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія / Divine Liturgy 

 

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

 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 

 

Following our successful Ss Peter and Paul Cathedral Choir performance at The Drum Theatre (Dandenong) on 

October 22, the Dandenong Council invited our Noble Park Church to the inauguration of the new mayor on 

November 6. This was an absolute first for our parishioners who are to be heartily congratulated. 

We are now deeply respected by the Greater Dandenong Community. 

Hold up our heads in pride with the glory of Christ in our hearts! 

 

We are also now beginning of this weekend, November 16, our pre-Christmas collection of food and other 

items to be distributed by the Springvale Benevolent Society to those who have little to celebrate with on 

Christmas Day (December 25) in the Greater Dandenong area. 

Non-perishable foods, bottles of wine, biscuits, cereals, fruit juices, tins of food, toys for young children, 

bathroom items, etc - you name it and we can give as our form of voluntary communal penance as Christ would 

encourage "cheerful givers". 

The Dandenong Interfaith Network has noted and recorded our generous giving during Great Lent in this year. 

Let us keep up the good work. 

Thanks be to Christ - and our parishioners! 

Fr Robert 
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Щоденне читання Святого Письма  
Daily Reading of the Holy Scripture 

Святе Письмо приводить нас до Бога і 

відкриває дорогу до Богопізнання 

Св. Йоан Золотоустий 

Пропонуємо вам, програму читання Святого 

Письма на рік. 

Приділивши декілька хвилин на день, за рік 

часу, ми прочитаємо весь Новий Завіт. Кожного 

тижня у Парафіяльним вістях буде подано 

розклад читань на наступний тиждень. 

Насамперед заохочуємо читати Святе 
Письмо разом всією сім’єю. Знайдіть у 
вашому щоденному графіку трохи часу щоб 
спільно або приватно почитати Святе 
Письмо. 
 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. 

Структура: 

 запаліть свічку 

 сядьте та побудьте в тиші 2-3 хвилини 

 відтак прочитайте молитву: 

Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче 

Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і 

відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої 

євангельські проповідування. Вклади в нас і 

страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне 

життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо 

Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, 

і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм 

Отцем, і пресвятим і благим і животворящим 

Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь. 

 тоді уривок з Нового Завіту (згідно 

плану) 

 застановіться на декілька хвилин про те, 

що ви щойно прочитали. 

Бажаємо всім нам відкрити своє серце та вуха на 

Боже Слово промовлене до кожного з нас. 

о. Андрій Микитюк 

Голова Катехитичної Комісії 

Єпархії для українців католиків в Австралії, 

Новій Зеландії та Океанії. 

 

17/11/2014 Євреїв 13 

18/11/2014 Якова 1 

19/11/2014 Якова 2 

20/11/2014 Якова 3 

21/11/2014 Якова 4 

22/11/2014 Якова 5 

23/11/2014 1 Петра 1

 

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

Тропар, глас 6: Ангельські сили на гробі твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли * і стояла Марія у гробі, * 

шукаючи пречистого тіла твого. * Полонив Ти ада, та не спокусився ним, * зустрів єси Діву, даруючи життя. 

* Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 6: Життєначальною долонею * умерлих із мрячних долин * Життєдавець воскресив усіх – 

Христос Бог, * воскресення подав людському родові. * Він бо всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог 

усіх. 

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

Богородичний, глас 6: Заступнице християн непостидна, * молитвенице до Творця незамінна, * не погорди 

голосами молінь грішників, * але випереди як благая з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі: * поспішись на 

молитву і скоро прийди на моління, * заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 

Прокімен, глас 6: Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс. 27, 9). 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, * щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 27, 1). 

Апостол: 

До Ефесян послання святого апостола Павла читання (Еф. 2, 4-10). 

Браття, Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любови, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, 

оживив нас разом із Христом - благодаттю ви спасені! - І разом з ним воскресив нас, і разом посадовив на 

небі у Христі Ісусі; щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй 

доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий. Воно не 

від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже 

наперед був приготував, щоб ми їх чинили. 

Алилуя, глас 6 

Стих: Хто живе в помочі Всевишнього, * під покровом Бога небесного оселиться (Пс. 90, 1). 

Стих: Скаже Господові, заступник мій єси і прибіжище моє, * Бог мій, і надіюся на нього (Пс. 90, 2). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 8, 26-39). 
Того часу вони пристали в краю Геразинськім, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому 

назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в хаті, а по 

гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що мені й тобі, Ісусе, 

сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!” Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух 

той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та він трощив окови, і 

демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - відповів той, багато бо 

бісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо 

свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. 

Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та й потонуло. Побачивши, 

що сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що 

сталось. Вони прибули до Ісуса й знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, 

зодягнений та при умі - і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все 

населення Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І 

він увійшов до човна й повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він 

відпустив його, кажучи: “Вернися додому й розкажи все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той, сповіщаючи по 

всьому місті, що Ісус зробив йому. 

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 6): Angelic powers were upon Your tomb* and the guards became like dead men;* Mary stood 

before Your tomb* seeking Your most pure body.* You captured Hades without being overcome by it.* You met 

the Virgin and granted life.* O Lord, risen from the dead,* glory be to You. 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Kontakion (Tone 6): With his life-giving hand* 

Christ our God, the Giver of life,* raised all the dead from the murky abyss* and bestowed resurrection upon 

humanity.* He is for all the Saviour,* the resurrection and the life, and the God of all. 

Now and for ever and ever. Amen. Theotokion (Tone 6): Undaunted patroness of Christians,* O steadfast 

intermediary with the Creator,* turn not away from the suppliant voices of sinners,* but in Your kindness come to 

help us who cry out to You in faith.* Be quick to intercede, make haste to plead,* for You are ever the patroness of 

those who honour You, O Mother of God. 

Prokimenon (Tone 6): Save Your people, O Lord,* and bless Your inheritance (Ps. 27, 9). 

Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, * lest You turn from me in silence (Ps. 27, 1). 

Epistle: 

A reading from the epistle of St. Paul to the Ephesians (Eph. 2, 4-10) 
Brethren, God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, even when we were dead 

through our trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved), and raised us up with 

him, and made us sit with him in the heavenly places in Christ Jesus, that in the coming ages he might show the 

immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through 

faith; and this is not your own doing, it is the gift of God -- not because of works, lest any man should boast. For we 

are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk 

in them. 

Alleluia (Tone 6):  

Verse: He who lives in the aid of the Most High,* shall dwell under the protection of the God of heaven (Ps. 90, 1). 

Verse: He says to the Lord: You are my protector and my refuge, * my God, in Whom I hope (Ps. 90, 2). 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 8, 26-39) 

At that time they arrived at the country of the Gerasenes, which is opposite Galilee. And as he stepped out on land, 

there met him a man from the city who had demons; for a long time he had worn no clothes, and he lived not in a 

house but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and said with a loud voice, 

"What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beseech you, do not torment me." For he had 

commanded the unclean spirit to come out of the man. (For many a time it had seized him; he was kept under guard, 

and bound with chains and fetters, but he broke the bonds and was driven by the demon into the desert.) Jesus then 

asked him, "What is your name?" And he said, "Legion"; for many demons had entered him. And they begged him 

not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of swine was feeding there on the hillside; and they 

begged him to let them enter these. So he gave them leave. Then the demons came out of the man and entered the 

swine, and the herd rushed down the steep bank into the lake and were drowned. When the herdsmen saw what had 

happened, they fled, and told it in the city and in the country. Then people went out to see what had happened, and 

they came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in 

his right mind; and they were afraid. And those who had seen it told them how he who had been possessed with 

demons was healed. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them; 

for they were seized with great fear; so he got into the boat and returned. The man from whom the demons had gone 

begged that he might be with him; but he sent him away, saying, "Return to your home, and declare how much God 

has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. 

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 Патріарший фонд Чищення Катедри 

Renovation of the Cathedral Patriarchal fund For Cleaning of the Cathedral 

V. Demkiw $100.00 B. Laba $50.00 B. Laba $50.00 

F. I. Figurek $50.00 S. D. Rossetto $50.00 S. D. Rossetto $50.00 

S. D. Rossetto $50.00 А. Бойчук $50.00 Б. Улегла $50.00 

M. M. Sikora $50.00 О. Бойчук $50.00 V. Demkiw $30.00 

A. Vincent $50.00 Т. Т. Мазур $50.00 М. Панлак $30.00 

А. Павук $50.00 А. Павук $50.00 K. Chalabarczuk $20.00 

І. Л. Турковський $50.00 род. Пик $50.00 F. I. Figurek $20.00 

Б. Улегла $50.00 Б. Улегла $50.00 P. M. Harasemczuk $20.00 

O. M. Zahorodni $40.00 І. Л. Турковський $30.00 V. P. Laholat $20.00 

М. Панчак $25.00 M. K. Duma $20.00 T. Lang $20.00 

P. M. Harasemczuk $20.00 P. M. Harasemczuk $20.00 E. Moskaluk $20.00 

V. P. Laholat $20.00 V. P. Laholat $20.00 A. Necer $20.00 

E. Moskaluk $20.00 E. Moskaluk $20.00 V. S. Pawluk $20.00 

A. Necer $20.00 A. Necer $20.00 W. W. Puszkar $20.00 

P. Rozek $20.00 I. Tesla $20.00 M. Senjar $20.00 

С. Бутренко $20.00 V. V. Zahorodni $20.00 А. Бойчук $20.00 

А. Глуханіч $20.00 С. Бутренко $20.00 О. Бойчук $20.00 

Ю. Шкудар $20.00 Я. Вовк $20.00 С. Бутренко $20.00 

J. Zacharczuk $15.00 А. Глуханіч $20.00 А. Ґралюк $20.00 

H. Bewkowski $10.00 М. Панчак $20.00 род. Пик $20.00 

O. & 

L. 

Kokojenko & 

Pristupa 
$10.00 І.С. Семчишин $20.00 І. С. Семчишин $20.00 

А. М. Бень $10.00 Ю. Шкудар $20.00 Ю. Шкудар $20.00 

Катедритик-Ілюмінатик H. Bewlovski $10.00 М. Юзва $20.00 

Episcopal Fund 
O. & 

L. 

Kokojenko & 

Pristupa 
$10.00 H. Bewkowski $10.00 

D. O. Longdon $50.00 P. Rozek $10.00 O. & L. 
Kokojenko & 

Pristupa 
$10.00 

Б. В. Кузик $30.00 А. М. Бень $10.00 P. Rozek $10.00 

O. Derkacz $25.00 Катедритик-Ілюмінатик M. Semcesen $10.00 

M. Gembarovski $20.00 Episcopal Fund J. Zacharczuk $10.00 

S. Hrehoresen $20.00 С. О. Лисенко $20.00 А. М. Бень $10.00 

M. 

O. 
Latoszynski $20.00 E. Hanushchak $10.00 А. Глуханіч $10.00 

A. Marija $20.00 I. Stawiski $10.00 
   

Р. Зварич $20.00 V. Suntesic $10.00 
   

 

п-во Параскевія та Володимир Лаголат склали $160.00 на потреби парафії з прибутку за кухню 9.11.2014 

 

 

 

 

  

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! 
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Розпорядок Богослужень 
Order of services 

Дата 

Date 
Святих 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 
Time 

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 am, 

9:30 am, 

11:30 am 

17.11.2014 

Понеділок 

Monday 

Преподобного Йоанікія Великого, мученика 

Нікандра, єпископа Мирського і Єрмея 

пресвітера 
 

Venerable father Joannicus the Great; and the 

holy martyrs Nicander, bishop of Myra and 

Hermas, priest 

1 Thes. 2, 20-

3, 8 

Luke 11, 29-33 

Божественна 

Літургія 

 

9 am 

18.11.2014 

Вівторок 

Tuesday 

Мучеників Галактіона і Епістими 
 

Holy martyrs Galaction and Epistemis 

1 Thes. 3, 9-13 

Luke 11, 34-41 

Бож. Літургія 

ENGLISH 

LANGUAGE 

9 am 

19.11.2014 

Середа 

Wednesday 

Ісповідника Павла, архиєпископа 

Царгородського 
 

Holy confessor Paul, archbishop of 

Constantinople 

1 Thes. 4, 1-12 

Luke 11, 42-46 

Божественна 

Літургія 
9 am 

20.11.2014 

Четвер 

Thursday 

Преподобної Йосафати (Гордашевської).  
 

Venerable Josaphata (Hordashevska).  

1 Thes. 5, 1-8 

Luke 11, 47-

12, 1 

Божественна 

Літургія 
9 am 

21.11.2014 

П’ятниця 

Friday 

Собор Архистратига Михаїла і всіх 

безтілесних сил 
 

Synaxis of the Archangel Michael and the hosts 

of incorporeal power 

Heb. 2, 2-10 

1 Thes. 5, 9-

13; 24-28 

Luke 10, 16-21 

Luke 12, 2-12 

Божественна 

Літургія 

10 am 

6 pm 

22.11.2014 

Субота 

Saturday 

Преподобної Матрони; і преподобної 

Теоктисти, що з Лезви 
 

Venerable mother Matrona; venerable 

Theoktista of Lesbos 

2 Cor. 11, 1-6 

Luke 9, 1-16 

Божественна 

Літургія 
9:30 am 

23.11.2014 

Неділя 

Sunday 

24-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 7) 

Апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що 

з ними 
 

24
th

 Sunday after Pentecost (Tone 7) 

Holy apostles Erastus, Olympas, Rodion and 

others with them 

Eph. 2, 14-22 

Luke 8, 41-56 

Божественна 

Літургія 

(Divine Liturgy) 

8 am, 

9:30 am, 

11:30 am 

 

PEOPLE DESERVE TO RECEIVE THROUGH PRAYERS WHAT GOD HAD DECIDED TO GIVE THEM FROM THE BEGINNING 

IF THEY WOULD PRAY. 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ. НЕХАЙ МИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ 

ВИНАГОРОДИТЬ ВАС СТОРИЦЕЮ! 


