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81-ша річниця Голодомору та 1-ша – Революції  Гідності 
81st Anniversary of Holodomor and 1st anniversary of the Revolution of Dignity 

Щорічно у четверту суботу листопада Україна, українці всього світу та їх прихильники, згадують жертв 

Голодомору. 
Також 21 листпада виповнюється перша річниця початку Революції Гідності. 

Тому, сьогодні, у неділю, 23 листопада, після Літургії о 9:30 будемо молитись Панахиду за жертв 
Голодомору та всіх хто загинули в часі Революції та під час АТО на сході. 
 

Єпархіальнии  Музеи  
Eparchial museum 

В залі Патріярха Йосифа, Норт Мельборн. 
ВИСТАВКА експонатів народного мистецтва 

Виставку можна оглянути  кожної неділі від год 9 до 1-ої по пол. 
Заохочуємо українське громадянство і молодь відвідати виставку. Запросіть сусідів австралійців.  
 

Таї нство Подружя - Оповіді 
Mysteries of Marriage – Marriage bans  

Бажають вступити в подружній стан Антон 

Фіґурек, син Фелікса та Йосифіни з роду 

Грегоришин, народжений 07/05/1976 в 
Мельбурні, мешкає в Keilor Park, Українського 

Католицького обряду, стану вільного та Лоіс 
Намуняк Кілело, дочка Майкла та Калістер з 

роду Нарікунгішу, народжена 02/09/1982 в 
Лойтокіток, Кенія, мешкає в Кенії, Римо-
католицького обряду, стану вільного. 

Marriage bans between Antoni Figurek, son of 

Feliks and Josefina nee Hrehoresen, born on 
07/05/1976 in Melbourne, resides in Keilor Park, 

Ukrainian Catholic, never validly married and Loice 
Namunyak Kilelo, daughter of Michael and Kalister 
nee Narikungushu, born on 02/09/1982 in 

Loitokitok, Kelya, resides in Kenya, Roman-
Catholi+c, never validly married 

 

Таї нства Християнського Втаємничення 
Mysteries of Christian Initiation 

З великою приємністю вітаємо нових членів 
нашої парафії. Аллана Сапун та Таїсія Квессі 

прийняли Святі Таїнства Християнського 
Втаємничення (Хрещення, Миропомазання та 
Пресвяту Євхаристію). Щире вітання для них, 

їхніх батьків, хресних та всіх рідних і друзів – 
нехай милостивий Господь благословить та 

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

With a big pleasure we would like to greet new 
members of our Parish. Allanna Sapun and Tayisiya 

Quessy received the Mysteries of Christian 
Initiation (Baptism, Chrismation and Holy 
Eucharist). Sincerely congratulation to them, their 

parents, god-parents, family and friends – may the 
merciful Lord bless them, send them strength, 

wisdom, good health for many happy years. 

 

  



 

 

ДУШПАСТИРСКІ ВІСТІ        NO 48/14  
PARISH BULLETIN          23-11-2014 

 
 

SS. PETER AND PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 
35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051    Tel: (03) 9320 2566    Fax: (03) 9320 2544   E-mail: 

melbourneparish@catholicukes.org.au                           Fr. Andriy Mykytyuk – parish priest 0402004117 

 

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

13.12.2014 @ 9 am – Різдвяне чищення – Christmas working bee 

Роботи є багато тому запрошуємо всіх парафіян 
нашої парафії, прийти та допомогти. Це наша 
катедра, наша парафія і вона заслуговує бути 

доглянутою! Просимо принести відповідне 
приладдя! 

There is much work to be done for, so we invite all 
parishioners to come and help.  This is our 
Cathedral, and deserves to be kept up.  Please come 

and help and bring appropriate tools. 

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

Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх 

парафіян і гостей на Родинний День, який 
відбудеться у неділю 14-го грудня. У програмі 

дня буде смачний обід, приїзд святого Миколая 
та багато різних несподіванок З подарунками 
зголошуйтеся до сестер Василіянок, тел. 

93290749. 

The Parish Coucil extends an invitation to all our 

parishioners and guests to attend the Family Day 
which will be held on Sunday, 14th December 2014 

at our church premises.  Included in the program 
will be a tasty lunch and the arrival of St. Nicholas 
and many other pleasant surprises. Please contact 

the Basilian Sisters, tel. 0329 0749 regarding gifts 
for the children. 

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

Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх 

наших парафіян, гостей та сусідів на вечір 
колядок при свічках, який відбудеться на 
травнику з боку катедри. Це прекрасна нагода 

зійтися разом, поколядувати та скуштувати 
«наперед» кутю. 

The Parish Council invites all our parishioners, 

visitors and neighbors to the carols by candlelight, 
which will be held at the church grass area. We invite 
you along with our neighbors to share the joy of the 
Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

21.12.2014 after Divine Liturgy @ 9:30 – Різдвяний Базар – Christmas Market 

У програмі дня буде смачний обід, лотерея та 

можливість вкупити все, що потрібно для 
святкування традиційного українського Різдва. 

Буде можливість продавати свої особисті 
продукти на базарі, замовляйте свій стенд в пані 
Теклі, тел. 0419569184. Щиро всіх запрошуємо. 

There will be a tasty meal, raffle and the possibility 

to purchase everything you need for a traditional 
Uki Christmas (kutya, poppy seeds, papmushky…). 

There will be an opportunity for you to sell any 
goods on the day, so please order your stands from 
Mrs. Theresa Jarworski on 0419 569 184. 

 

Церковнии  Календар на 2015 
Church calendar for 2015 

У парафіяльній крамниці є Церковні календарі 

на 2015 рік. Ціна $12.00. Календар – дуже 
гарний. У ньому знайдете: Богородичні ікони з 

фондів Єпархіальног музею, читання на кожен 
день, святих яких святкуємо кожного дня, 
державні свята. Календар може бути добрим 

подарунком. 

Visit parish shop today to buy church calendar for 

2015. Calendar cost $12.00. It’s a beautiful 
calendar, where you could find icons of the Most 

Holy Theotokos (Mother of God), daily reading, 
saints for every day, public holidays. It could be 
nice present for you family or friends.  
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Шукаємо волонтерів 
We are looking for volunteers 

Цьогорічна Коляда – This year’s Carol singing 

Наша парафія шукає колядників, які будуть 

відвідувати наших вірних з колядою під час 
Різдвяних свят. Колядування – це одна з 
найкращих і найцікавіших традицій нашого 

народу, отож запрошуємо ставати колядниками  
та вітати один одного зі світлим празником - 

Різдва Христового. Просимо зорганізувати свою 
групу колядників та зголоситися до п. Євгена 
Гавришка тел. 0412 475 470 або на парафію, 

чекаємо на Вас. 

Our parish is seeking carol singers to visit our 

people this Christmas. Carol singing is one of the 
most interesting Ukrainian Christmas traditions, so 
let us cheer up our parishioners on this 

unforgettable feast of Christ’s Birth. Please 
organize your own group of carol singers and 

register with Ms Eugene Hawryszko, tel no. 0412 
475 470. We are waiting expectantly for your call! 

We are looking for some experts 

Due to a number of urgent requirements of our Cathedral including the repairs to our done and also renovation 

of some of our rented properties, we a looking for group of leaders in the fields of carpentry, plumbing, cabinet 
making, etc. to help us in a directing and dealing with these problems. We are hopeful of organising a 

committee of volunteers in the about fields to direct and help us to renovate as required. 
Also, we are looking for people with business skills to form Finance Committee. 
If you are able to help, we would be grateful if you were to please contact either Fr. Andriy Mykytyuk on 0402 

004 117, Stefan Romaniw on 0419 531 255 or Eugene Hawryszko on 0412 475 470. 
 

Зі святими упокіи  
Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою, 
що у вівторок 18-го листопада на 89 році 

земного життя, упокоїлася у Господі св.п. 

Стефанія Рамза (Noble Park). Покійна 
народиласт 22.11.1925 року в Україні. Залишив 

у смутку сина Славка з родиною. Похорон 
покійної відбудеться у п’ятницю 28-го 

листопада, о год. 13:30 в церкві Св. Джеральда 
(St. Gerard’s Catholic Church Dandenong North). 
Парастас буде служитись в четвер, 27-го 

листопада о 19:00 в Каплиці Tobin Brothers 
(Noble Park). 

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 Tuesday 18th November, Stefania Ramza 

(Noble Park), passed to God in her 89 year. She was 
born on 22.11.1925 in Ukraine. She leaves in 
sorrow son Gerald with family. Parastas will be 

held on Thursday, November 27th at 7 pm at the 
Tobin Brothers Chapel (Noble Park). Funeral will 

be on Friday, November 28th at 10:30 am at the St. 
Gerard’s church (Dandenong North). 
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. 

  



 

 

ДУШПАСТИРСКІ ВІСТІ        NO 48/14  
PARISH BULLETIN          23-11-2014 

 
 

SS. PETER AND PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 
35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051    Tel: (03) 9320 2566    Fax: (03) 9320 2544   E-mail: 

melbourneparish@catholicukes.org.au                           Fr. Andriy Mykytyuk – parish priest 0402004117 

 

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  

 

ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ ВЕРХОВИНИ 

Сумівський танцювальний ансамбль 
“Верховина” запрошує усіх на Весняний 

Концерт, який 

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

початок о 13:30.  Квитки: дорослі - $20.00, 
пенсіонери/студенти - $15.00, діти до 6 років – 
безкоштовно. Квитки можна замовити в п. Гані 

Полатайко за тел. 0438 090 591. Також можна 
купити квитки в п. Гані сьогдні, у неділю 23-го 

листопада, після Літругії о 9:30 у кафе 
„Трембіта“. 

C.Y.M. Melbourne іnvites you to our Spring 

Concert 

Featuring:  Verchovyna Dance Ensemble, 

Cheremosh Choir, CYM Combined Youth Groups, 
Lastivka Dance Ensemble 

Date: Sunday 30th November, Time: 1.30pm, 
Venue: Ukrainian House Essendon 
Cost: Adults - $20.00, Pensioners/Students - 

$15.00, Children under 6 - Free 
Bookings: Hania Polatajko  0438 090 591 or in 

Cafe Trembita on Sunday the 23rd of November 
after 9.30 Liturgy. 

 
  

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

Порядок Богослужіння 

 
23.11.2014 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
25.11.2014 – Вівторок/Tuesday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 

26.11.2014 – Середа/Wednesday – 12 pm – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
27.11.2014 – Четвер/Thursday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

30.11.2014 – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 
Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 

 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 
 14.12.2014 – род. С. А. Рамза 

 21.12.2014 – род. І. Г. Лищишин 
 28.12.2014 – род. І. Г. Лищишин 

Черговий: п. С. Бабійчук - тел. 9796 6910, 0400 635 959 
 
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. 
 

24/11/2014 1 Peter 2 
25/11/2014 1 Peter 3 
26/11/2014 1 Peter 4 

27/11/2014 1 Peter5 
28/11/2014 2 Peter 1 

29/11/2014 2 Peter 2 
30/11/2014 2 Peter 3

 

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 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть, * створив Ти розбійникові рай, * мироносицям плач 
перемінив єси, * і апостолам проповідати повелів єси, * що воскрес Ти, Христе Боже, * даючи світові велику 

милість. 
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 7: Вже більше влада смертна не зможе людей держати, * Христос бо зійшов, сокрушаючи й 

розоряючи сили її. * Зв’язується ад, * пророки согласно радуються, * представ Спас, мовлячи тим, що в вірі: 
* Вийдіть, вірні, у воскресення. 

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

Богородичний, глас 7: Як скарбниця нашого воскресення * тих, що на Тебе надіються, Всепіта, * виведи з 
рова і глибин прогрішень, * бо Ти спасла єси винних у грісі, * родивши спасення наше. * Ти перед різдвом – 

Діва * і в різдві – Діва, * і по різдві дальше пробуваєш Діва. 
Прокімен, глас 7: Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром (Пс. 

28,11). 
Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Господеві молодих баранців (Пс. 28,11). 
Апостол: 

До Ефесян послання святого апостола Павла читання (Еф. 2, 14-22). 

Браття, Бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто 

ворожнечу, - своїм тілом скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі одну 
нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши 
ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько; бо через 

нього, одні й другі, маємо доступ до Отця в однім Дусі. Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, а 
співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем - 

сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, міцно споєна, росте святим храмом у Господі; на ньому ви теж 
будуєтеся разом на житло Бога в Дусі. 
Алилуя, глас 7 

Стих: Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишній (Пс. 91,2). 
Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч (Пс. 91,3). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 8, 41-56). 
Того часу прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його 

просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як 
він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й 

витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась 
краю його одежі й умить стала здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто доторкнувся мене?” А 
що всі відпекувались, Петро мовив: “Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться.” Ісус же сказав: 

“Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи 
підійшла й упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно 

одужала. Сказав їй Ісус: “Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” Він говорив ще, як приходить хтось від 
голови синагоги і каже: “Твоя дочка померла, не турбуй більш Учителя.” Ісус почувши це, озвався до нього: 
“Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться.” Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім 

Петра, Йоана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: “Не 
плачте, вона не вмерла, вона тільки спить.” І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку й 

голосно промовив: “Дівчино, пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів 
дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. 
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 7): By Your cross You destroyed death,* You opened Paradise to the thief,* You changed the 
lamentation of the myrrhbearers to joy,* and charged the apostles to proclaim* that You are risen, O Christ our 

God,* offering great mercy to the world. 
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: 
Kontakion (Tone 7): No longer shall the dominion of death be able to hold humanity,* for Christ went down 

shattering and destroying its powers.* Hades is bound.* The prophets exult with one voice.* The Saviour has come 
for those with faith, saying:* “Come forth, O faithful, to the resurrection!” 

Now and for ever and ever. Amen. 

Theotokion (Tone 7): O all-praised treasury of our resurrection,* we hope in you,* brings us up from the pit and 
depth of sins,* for you have saved those subject to sin* by giving birth to our Salvation,* O Virgine before 

childbirth,* and Virgin in childbirth,* and still a Virgin after the childbirth. 
Prokimenon (Tone 7): The Lord will give strength to His people,* the Lord will bless His people with peace (Ps 

28:11). 
Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; bring to the Lord young rams (Ps 28:1). 
Epistle:  A reading from the epistle of St. Paul to the Ephesians (Eph. 2, 14-22) 

Brethren, For he is our peace, who has made us both one, and has broken down the dividing wall of hostility, by 
abolishing in his flesh the law of commandments and ordinances, that he might create in himself one new man in 

place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby 
bringing the hostility to an end. And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who 
were near; for through him we both have access in one Spirit to the Father. So then you are no longer strangers and 

sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the 
foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is 

joined together and grows into a holy temple in the Lord; in whom you also are built into it for a dwelling place of 
God in the Spirit. 
Alleluia (Tone 7): 

Verse: It is good to give praise to the Lord and to sing in Your name, O Most High (Ps 91:2). 
Verse: To announce Your mercy in the morning and Your truth every night (Ps 91:3). 

Gospel:  A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 8, 41-56) 

At that time there came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue; and falling at Jesus' feet he 
besought him to come to his house, for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. As 

he went, the people pressed round him. And a woman who had had a flow of blood for twelve years and had spent 
all her living upon physicians, and could not be healed by anyone 44 came up behind him, and touched the fringe of 

his garment; and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all 
denied it, Peter said, "Master, the multitudes surround you and press upon you!" But Jesus said, "Some one touched 
me; for I perceive that power has gone forth from me." And when the woman saw that she was not hidden, she came 

trembling, and falling down before him declared in the presence of all the people why she had touched him, and how 
she had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well; go in peace." While 

he was still speaking, a man from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead; do not trouble the 
Teacher any more." But Jesus on hearing this answered him, "Do not fear; only believe, and she shall be well." And 
when he came to the house, he permitted no one to enter with him, except Peter and John and James, and the father 

and mother of the child. And all were weeping and bewailing her; but he said, "Do not weep; for she is not dead but 
sleeping." And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand he called, saying, 

"Child, arise." And her spirit returned, and she got up at once; and he directed that something should be given her to 
eat. And her parents were amazed; but he charged them to tell no one what had happened. 
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x)  
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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! 

 

Ваші пожертви 
Your donations 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Під час похорону сл. п. Василя Семчишина на тацу було зібрано 

$556.05. За ці пожертви священики нашої парафії будуть 
служити Літургії за душу усопшого раба Божого Василя. 

У день похорону сл. п. Василя Семчишина Ганя та Соня 
Семчишин зложили пожертву $200.00 та Орест і  Ґеня Попович 
зложили пожертву $150.00 на потреби священиків нашої парафії. 

У минулих вістях була помилка щодо проживання сл. п. Василя 
Семчишина. Покійний проживав у Broadmeadows а не у Epping. 

Перепрошуємо за помилку. 
 

Парафіяльнии  зал 
Parish hall 

Are you hosting family gathering, birthday party, christening party, etc… and your house is too small… 
Why not consider to hire parish hall. We have two fully equipped halls. See Mr. Eugene Hawryszko for more 

information or call him on 0412 475 470 or call Fr. Andriy on 0402 004 117. 
 

  

На ремонт Катедри 
Renovation of the Cathedral 

Патріарший фонд 
Patriarchal fund 

Катедритик-Ілюмінатик 
Episcopal Fund 

род. Михайлик $50.00 G. Boburka $50.00 
Є. 
Л. 

Бучма $50.00 

G. Boburka $50.00 I. Lescesen $50.00 G. Boburka $50.00 

I. A. Pyrczak $50.00 A. Sikarac $50.00 О. Бучма $30.00 

V. J. Sikora $50.00 
Є. 

Л. 
Бучма $50.00 М. Жеребний $25.00 

M. Hole $10.00 
М. 
С. 

Григоришин $50.00 I. A. Pyrczak $20.00 

Чищення Катедри 
For Cleaning of the Cathedral 

I. A. Pyrczak $30.00 S.V. Romanjuk $20.00 

О. Бучма $30.00 S. Zylan $20.00 

М. 
С. 

Григоришин $30.00 М. Жеребний $25.00 M. Hole $10.00 

М. Кардаш $20.00 
S. 

V. 
Romanjuk $20.00 

 M. Hole $10.00 M. Hole $10.00 

I. A. Pyrczak $10.00 
 

THERE ARE NO STRANGERS HERE, ONLY FRIENDS WE HAVE NOT MET 



 

 

ДУШПАСТИРСКІ ВІСТІ        NO 48/14  
PARISH BULLETIN          23-11-2014 

 
 

SS. PETER AND PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 
35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051    Tel: (03) 9320 2566    Fax: (03) 9320 2544   E-mail: 

melbourneparish@catholicukes.org.au                           Fr. Andriy Mykytyuk – parish priest 0402004117 

Розпорядок Богослужень 
Order of services 

Дата 

Date 

Святих 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

Година 

Time 

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 

24.11.2014 
Понеділок 

Monday 

Мучеників Мини, Віктора і Вікентія; 
преподобного отця нашого і ісповідника 

Теодора Студита; і мучениці Стефаніди 
 

Holy martyrs Mennas, Victor and Vincent; 
venerable father and confessor Theodore the 

Studite; and the holy martyr Stephanida 

2 Thes. 1, 1-10 

Luke 12, 13-15; 
22-31 

Божественна 
Літургія 

 

9 am 

25.11.2014 
Вівторок 

Tuesday 

Святого священомученика Йосафата, 

архиєпископа Полоцького 
 

Holy hieromartyr Josaphat, archbishop of 

Polotsk 

Heb. 4, 14-5, 10 

2 Thes. 1, 10-2, 2 
Luke 6, 17, 23 

Luke 12, 42-48 

Бож. Літургія 
ENGLISH 

LANGUAGE 

10 am 
6 pm 

26.11.2014 

Середа 
Wednesday 

Святого отця нашого Івана Золотоустого, 

архиєпископа Царгородського 
 

Holy father John Chrysostom, archbishop pf 
Constantinople 

2 Thes. 2, 1-12 

Heb. 7, 26-8, 22 

Luke 12, 48-59 
John 10, 9-16 

Божественна 

Літургія 
9 am 

27.11.2014 

Четвер 
Thursday 

Святого і всехвального апостола Филипа 
 

Holy and glorious apostle Philip 

2 Thes. 2, 13-3, 5 
1 Cor. 4, 9-16 

Luke 13, 1-9 

John 1, 48-51 

Божественна 
Літургія 

9 am 

28.11.2014 

П’ятниця 
Friday 

Мучеників і ісповідників: Гурія, Самона й 

Авіва. 
Початок Різдв’яного Посту – Пилипівка. 

 

Holy martyrs and confessors Gurias, Samonas 

and Abibus. 
Beginning of Nativity Fast. 

2 Thes. 3, 6-13 

Luke 113, 31-35 
Божественна 

Літургія 
9 am 

29.11.2014 
Субота 

Saturday 

Святого апостола і євангелиста Матея 
 

Holy apostle and evangelist Matthew 

Gal. 1, 3-10 

1 Cor. 4, 9-16 
Luke 9, 37-48 

John 1, 48-51 

Божественна 
Літургія 

9:30 am 

30.11.2014 

Неділя 
Sunday 

25-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 8) 
Святого отця нашого Григорія, єпископа 

Неокесарійського, чудотворця 
 

25
th

 Sunday after Pentecost (Tone 8) 
Our holy father Gregory the wonderworker, 

bishop of Neocaesarea 

Eph. 4, 1-6 

Luke 10, 25-37 

Божественна 

Літургія 
(Divine Liturgy) 

8 am, 

9:30 am, 
11:30 am 

 


