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Сьогодні — Today 

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. 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…).  

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 unfor-
gettable 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 al-
so 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 prob-
lems. 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 con-
tact either Fr. Andriy Mykytyuk on 0402 004 117, Stefan Romaniw on 
0419 531 255 or Eugene Hawryszko on 0412 475 470. 



There are no strangers here, only friends we have not met 

When Saturday 17th January 2015 

Time 6:30pm 

Price Range 
$80.00 AUV Members 
$85.00 Non-AUV Members 

Venue 
Melrose Reception Centre 
Melrose Dr, Tullamarine Vic 3043 

Bookings 
Andriana Kobas 
m: 0421 911 458 | e: malankatickets@auv.org.au 

Other details 

Featuring Ukrainian Band KLOOCH – direct from 
Canada 
Dress code: Dress up or a touch of Mexican 
Ticket includes 5 course meal including beer, wine 
and soft drinks | BYO Spirits only 
No ticket sales after 3rd January 2015 

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 read-
ing, saints for every day, public holidays. It could be nice present for you family or friends.  

Sviatoslav Lypovetskyj a young publicist, ac-
tivist in Ukraine will be in Melbourne this coming 
weekend. He has successfully presented to audi-
ences in oth.er countries including the US He has 
a strong hands on understanding of the processes 
in Ukraine today. We encourage you to come an 
list to him speak this Sunday December 21, 
2014 at 1.00pm at the Ukrainian Commu-
nity Centre in Essendon  
 
Cвятослав Липовецький . Cвятослав 
активно задіяний в різних акціях в Україні . 
Він також вже виступав перед українською 
громадою в інших країнах з великим успіхом.  
Управа CУОA заохочує Вас до участи в зустрічі 
з ним в цю неділю 21-го грудня 2014 о год 
1.00пп в Українському Народному Домі 
в Ессендоні.  



Духовенство та Парафіяльна 
Рада нашої парафії дякують 
Олені Вербовецькій, Євгену 

Гавришку, Наді Зварич, 
Стефану Когуту, Тарасу Крету, 

Василю Михайлику, 
Миколі Пику, Віктору Вильгуну, Василю 

Смажелюку,  які у суботу 13-го грудня 
взяли участь у Різдвяному чищенні нашої 

церкви. Нехай Добрий Господь 
винагородить вас сторицею! 

 
Clergy and Parish Council would like to thank all 

those who took part in Saturday the 13th 
December Christmas cleaning of our parish. May 
God bless you all and thank you very much for 

love and care for your parish. 

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків 

Church & parish buildings renovation 

  anonymous $100.00 

O. Sapun $100.00 

С. Опар $75.00 

M. L. Hozdecky $70.00 

  Hladni & Fitenko $50.00 

S. D. Rossetto $50.00 

P. Rupa $50.00 

A. Sikarac $50.00 

І. Березовський $50.00 

H. P. Van de Camp $30.00 

S. Wise $25.00 

K. Chalabarczuk $20.00 

A. Danczak $20.00 

S. Dudij $20.00 

V. J. Sulema $20.00 

О. Ціхоцький $20.00 

M. Andrijczak $10.00 

А. М. Бень $10.00 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery 

and convent 

S. D. Rossetto $50.00 

P. Rupa $50.00 

H. P. Van de Camp $50.00 

O. Sapun $30.00 

K. Chalabarczuk $20.00 

A. Danczak $20.00 

M. I. Dudij $20.00 

M. L. Hozdecky $20.00 

A. V. Papuga $20.00 

І. Березовськй $20.00 

А. Павук $20.00 

С. Опар $15.00 

V. J. Sulema $10.00 

А. М. Бень $10.00 

Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

M. L. Hozdecky $50.00 

W. A. Orfini $50.00 

S. Wise $25.00 

A. Danczak $20.00 

  Hladi & Fitenko $20.00 

М. Данко $20.00 

С. Опар $20.00 

V. J. Sulema $10.00 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

A. Sikarac $50.00 

С. Опар $25.00 

  Hladni & Fitenko $20.00 

M. L. Hozdecky $20.00 

О. Ціхоцький $20.00 

V. J. Sulema $10.00 

М. Данко $10.00 

Патріарший Фонд 
Patriarchal Fund 

  Hladni & Fitenko $50.00 

W. A. Orfini $50.00 

С. Опар $30.00 

A. Danczak $20.00 

M. L. Hozdecky $20.00 

А. Ґралюк $20.00 

V. J. Sulema $10.00 

Різдвяні пожертви / Christmas Donations: - 

M. Andrijczak, K. Chalabarczuk, M. I. Dudij,  

I. F. Figurek, M. L. Hozdecky, A. Laba, S. Ramza, 

S. D. Rossetto, P. Rupa, O. Sapun, V. J. Sulema, 

H. P. Van de Camp, S. Zylan, А. М. Бень,  

І. Березовський, С. Опар, А. Павук, К. Сенів 

WE  
THANK  

YOU FOR 
ALL YOUR 

GENEROUS 
DONATION

S!  MAY 
GOD BLESS 

YOU ALL 
AND RE-

WARD YOU 
HUNDRED-

FOLD! 
 

ЩИРО 
ДЯКУЄМО 

ЗА УСІ 
ВАШІ 

ПОЖЕРТВ
И ТА 

МОЛИМОС
Я, ЩОБ 

МИЛОСТИ
ВИЙ  

ГОСПОДЬ 
ВИНАГОР
ОДИВ ВАС 
СТОРИЦЕ

Ю! 

 Affordable prices 

 Fully equipped kitchen 

 Stage 

 Sound system & micro-
phones 

 Two halls available 

 Parking lot 

HALL HIRE 

Call 0401045546 

 Are you hosting 
family gathering, 

birthday party, 
christening party, 

etc… and your 
house is too 

small… 
Why not consid-
er to hire parish 
hall. See Mr. Eu-
gene Hawryszko 
for more infor-

mation. 



Читання Святого Письма 

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. 

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. 

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 Ho-
ly 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 private-
ly 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 under-
stand the message of Your gospel. Instil in us the 
fear of Your blessed commandments that we 
may subdue all carnal desires and follow a spir-
itual 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 Fa-
ther 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. 

22/12/2014 Одкровення 14 Revelation 14 

23/12/2014 Одкровення 15 Revelation 15 

24/12/2014 Одкровення 16 Revelation 16 

25/12/2014 Одкровення 17 Revelation 17 

26/12/2014 Одкровення 18 Revelation 18 

27/12/2014 Одкровення 19 Revelation 19 

28/12/2014 Одкровення 20 Revelation 20 

29/12/2014 Одкровення 21 Revelation 21 

30/12/2014 Одкровення 22 Revelation 22 

31/12/2014 Псалом 23 Psalm 23 

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  

Спробуйте і подивіться який добрий Господь — O taste and see that the LORD is good! (Ps. 34, 9) 



§ 376 Таїнство Євхаристії бере свою назву від тієї молитви благодарення, у 
якій ми висловлюємо вдячність за все, що прийняли від Бога, за всі Його 
«добродійства, вчинені нам, які ми знаємо і яких не знаємо – явні і неявні». 
Ця вдячність-благодарення випереджує всякі прохання про наші потреби, бо 
ми усвідомлюємо, що, даруючи нам Сина та Духа, Отець уже дарував нам 
усе для спасіння. Молячись до «несказанного, незбагненного, невидимого і 
неосяжного» Бога, сповідуємо, що Бог безмежно перевищує все, що знаємо 
й можемо сказати про Нього та Його діла. Ми дякуємо Богові за сотворення: 
«Від небуття до буття нас привів», за спасіння: «Коли ми відпали, знову нас 

підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів і майбутнє Царство дарував», за цю 
службу, «яку з рук наших зволив прийняти», та за пізнання цього дару й можливість відповісти на 
нього. Приєднуючись до пісні серафимів: «Свят, свят, свят», оспівуємо Пресвяту Тройцю: 
«Святий єси і пресвятий, Ти, і єдинородний твій Син, і Дух твій Святий і велична слава Твоя». 

Порядок Богослужіння 
21.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Lit-

urgy 
22.12.2014 – Понеділок/Monday – 10 am – Божественна Літургія / Divine 
Liturgy 
24.12.2014 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 

    25.12.2014 – Четвер/Thursday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
    28.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 
Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 

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 

Спілка Украї нської  Молоді / Ukrainian Youth Association 
 
КУРС САМОРОЗВИТКУ ТА БАЛ ДЕБЮТАНТІВ 2015  
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  
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


Тропарі та читання 

ЛІТУРГІЯ СВ. ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 

Тропар, глас 3: Нехай веселиться небесні, нехай 
радуються земнії, * бо сотворив владу рукою своєю 
Господь, * подолав смертю смерть, первенцем мертвих 
став, * з безодні аду ізбавив нас і подав світові велику 

милість. 

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, * і нас 
возвів Ти із врат смертних, * днесь Адам ликує і радується 
Єва, * а разом пророки з патріархами неперестанно 

оспівують * божественну могутність влади Твоєї. 

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

Богородичний, глас 3: Діва днесь предстать у церкві * із 
ликами святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з 
архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками ликують, 

* бо ради нас молить Богородиця превічного Бога. 

Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте; 

співайте цареві нашому, співайте (Пс. 46,7). 

Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові 

голосом радости (Пс. 46,2) 

Апостол: 

До Ефесян послання святого апостола Павла 

читання (Кл. 1, 12-18). 

Браття, дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати 
участь у долі святих у світлі.  Він вирвав нас із влади тьми й 
переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому ми 
маємо відкуплення, прощення гріхів. Він - образ невидимого 
Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було 
створене, що на небі і що на землі, видиме й невидиме: чи 
то престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було 
ним і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в 
ньому. Він також голова тіла, тобто Церкви. Він - начало, 
первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав 

першенство. 

Алилуя, глас 3 

Стих: На Тебе. Господи, я уповав, щоб не посоромився 

навіки (Пс. 30,2). 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, 

щоб спасти мене (Пс. 30,3). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 17, 12-19). 

Того часу коли Ісус входив в одне село, вийшло йому 
назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони 
піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, змилуйся над 
нами!” Побачивши їх, він промовив: “Ідіть та покажіться 
священикам.” І сталось, як вони йшли, очистилися. Один же 
з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи 
великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав 
йому дякувати. Він був самарянин. Озвавсь Ісус і каже: “Хіба 
не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між 
ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, 
окрім цього чужинця?” І він сказав до нього: “Встань, іди: 

віра твоя спасла тебе.” 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в 

вишніх (Пс. 148, 1). Алилуя, тричі. 

Troparions and reading 

LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 

Troparion (Tone 3): Let the heavens be glad, let the earth re-
joice,* for the Lord has done a mighty deed with His arm.* He tram-
pled death by death.* He became the first-born of the dead;* He 
saved us from the abyss of Hades and granted great mercy to the 

world. 

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

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

unceasingly acclaim* the divine might of your power. 

Now and for ever and ever. Amen: 

Theotokion (Tone 3): Today the Virgin stands before us in the 
church,* and together with the choir of saints invisibly prays to God 
for us.* Angels are worshipping with hierarchs,* apostles exult with 
prophets,* for the Mother of God prays in our behalf to the eternal 

God. 

Prokimenon (Tone 3): Sing to our God, sing; sing to our King, 

sing (Ps 46:7). 

Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the 

voice of joy (Ps 46:2). 

Epistle: 

A reading from the epistle of St. Paul to the Ephesians (Col. 
1, 12-18) 

Brethren, give thanks to the Father, who has qualified us to share 
in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the 
dominion of darkness and transferred us to the kingdom of his 
beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. 
He is the image of the invisible God, the first-born of all creation; for 
in him all things were created, in heaven and on earth, visible and 
invisible, whether thrones or dominions or principalities or 
authorities--all things were created through him and for him. He is 
before all things, and in him all things hold together. He is the head 
of the body, the church; he is the beginning, the first-born from the 

dead, that in everything he might be pre-eminent. 

Alleluia (Tone 3) 

Verse: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to 

shame for ever (Ps 30:2). 

Verse: Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to 

save me (Ps 30:3). 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 17, 12
-19) 

At that time Jesus entered a village, he was met by ten lepers, 
who stood at a distance and lifted up their voices and said, "Jesus, 
Master, have mercy on us." When he saw them he said to them, 
"Go and show yourselves to the priests." And as they went they 
were cleansed. Then one of them, when he saw that he was 
healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on 
his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. 
Then said Jesus, "Were not ten cleansed? Where are the nine? 
Was no one found to return and give praise to God except this 
foreigner?" And he said to him, "Rise and go your way; your faith 

has made you well." 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise 

Him in the highest. (Ps. 148, 1). Alleluia! (3x)  



Дата 
Date 

Святих яких є день 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 
Time 

21.12.2014 

Неділя 

Sunday 

28-ма Неділя по П’ятдесятниці (глас 3) 
Преподобного Патапія 

  
28th Sunday after Pentecost (Tone 3) 

Venerable father Patapius 

читання/reading 

Col. 1, 12-18 

Luke 17, 12-19 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 
Wodonga 

 

Noble Park 

8 am; 9:30 
am; 

11:30 am 
 

10 am 
 
 

10 am  

22.12.2014 

Понеділок 
Monday 

Зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці 
  

Conception by St. Anna of the Mother of God 

читання/reading 

Gal. 4, 22-31 

Luke 8, 16-21 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

10 am 
6 pm 

 
 

10 am 

23.12.2014 

Вівторок 
Tuesday 

Святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа 

  
Holy martyrs Mennas, Hermogenes and Eugraphus 

читання/reading 

Heb. 4, 1-13 

Luke 21, 12-19 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

24.12.2014 

Середа 

Wednesday 

Преподобного Даниїла Стовпника 

  
Venerable father Daniel Stylite 

читання/reading 

Heb. 5, 11-6, 8 

Luke 21, 5-7; 10-11; 
20-24 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

Молебень/ Moleben 

Noble Park 

9 am 
 

12 pm 

25.12.2014 

Четвер 

Thursday 

Преподобного Спиридона чудотворця, єпископа 
Трімитійського 

  
Venerable father and wonderworker Spiridon, bishop of 

Tremithus 

читання/reading 

Heb. 7, 1-16 

Luke 21, 28-33 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

10 am 
 
 

10 am 

26.12.2014 

П’ятниця 

Friday 

Святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, 
Мардарія й Ореста 

  
Holy martyrs Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius 

and Orestes 

читання/reading 

Heb. 7, 18-25 

Eph. 6, 10-17 

Luke 21, 37-22, 8 

Luke 21, 12-19 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy  

Cathedral 

9 am 

27.12.2014 

Субота 

Saturday 

Святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія й 
Каленика 

  
Holy martyrs Thyrsus, Leucas, Philemon, Appolonius and 

Callinicus 

читання/reading 

Eph. 2, 11-13 

Luke 13, 18-29 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9:30 am 

28.12.2014 

Неділя 

Sunday 

29-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 4) 
Неділя Праотців 

Св. Священомученика Елевтерія, преподобного Павла, 
що в Латрі, св. Стефана ісповідника, архиєпископа 

Сурозького. 
  

29th Sunday after Pentecost (Tone 4) 
Sunday of Forefathers 

Holy hieromartyr Eleutherius. Venerable father Paul of 
Latra. Holy father Stephen the confessor, archbishop of 

Surozh 

читання/reading 

Col. 3, 4-11 

Luke 14, 16-24 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Noble Park 

8 am; 9:30 
am; 

11:30 am 
 

10 am  

Порядок Богослужінь / Order of Services 

 People deserve to receive through prayers what God had 
decided to give them from the beginning  if they would 

pray. 


