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Вітаємо о. Івана та Зоряну Мисів, які на днях приїхали з України. Отець Іван від 
тепер буде служити у нашій Єпархії. Бажаємо їм всякого добра,  добробуту та 
Божого благословення в Австралії, a о. Іванові плідного служіння у Хистовому 
Винограднику на славу Божу та на добро нашого народу. 
 
We would like to welcome Fr. Ivan and his wife Zoriana, who arrived from Ukraine 
recently. From now on Fr. Ivan is the new priest in our Eparchy. We wish them both 
every success, well-being and God’s blessing in the new country Australia and we 
wish to Fr. Ivan fruitful ministry in Christ’s Vineyard for the glory of God and for the 
benefit of our people. 

Небувала подія в житті українців в Мельбурні  

The unprecedented event in the life of Ukrainians in Melbourne 

ПРИВІТAЙМО ПРЕЗИДЕНТA УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКA В AВCТРAЛІЇ 
COME AND WELCOME  PRESIDENT OF UKRAINE PETRO POROSHENKO TO 

AUSTRALIA 
Візит Президента України Петра Порошенка до Австралії запланований на 11-12 
грудня 2014 р. Це повний державний візит, в якому більшість 
часу  буде  присвячено  державним та урядовим  зустрічам. Управа CУОA заохочує 
українське громадянство масово зустріти Президента теплим український привітом. 
Середа 10-го грудня  -  прибуття –  пізно  ввечері  
Плянується зустріти Президента в часі його прибуття до готелю приблизно о год 10.45 
веч Інформацію про час і місце буде подано по інтернеті. 
Четвер 11-го грудня - год 11.00 рано  

Українська Католицька Катедра верх ап Петра і Павла  
Участь Президента Порошенка і Пані Порошенко разом з Прем'єр Міністром Тоні Ебботт в Cпільній Молитві, а опісля 
виступ Президента Порошенка і Прем'єр Міністра Тоні Ебботтю 
Просимо всіх прибути не пізніше як год 10.15 рано у народних строяхю Cпільна молитва та виступ 11.00рано -12.00пп 
 
President of Ukraine Petro Poroshenko and Mrs Poroshenko will  officially visit Australia next week. 
His intended arrival into Melbourne is late on the evening of Wednesday December 10, 2014 and departure from Sydney on 
December 12, 2014. 
The AFUO is organising an Australian welcome on his arrival to his city hotel late on  
Wednesday 10 December 2014 approx 10.45pm. further information will be on the internet soon. 
PRAYER VIGIL AND PRESIDENT POROSHENKO'S ADDRESS TO THE COMMUNITY 
Thursday October 11, 2014    - 11.00am-12.00pm - Ukrainian Catholic Cathedral of Sts Peter and Paul  
President Poroshenko together with Mrs Poroshenko and Prime Minister Tony Abbott will attend a Prayer Vigil after which 
both President Poroshenko and the Prime Minister will address the community. 
You are invited to attend in national costume. This is major event in the history of the community in Australia. We urge the 
community to attend. 



Засідання Парафіяльної Ради /  Parish Council meeting 

Чергове засідання Парафіяльної Ради нашої парафії відбудеться завтра, понеділок 8-го грудня, о 

год 19:30 у кафе Трембіта. Присутність усіх членів ПР – обов`язкова. 
 

The Parish Council meeting will take place tomorrow, Monday 8th of December, at 7.30 p.m. in the café 
Trembita. All the members’ presence is obligatory! 

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

Школа	Іконопису	/	Classes on Icon painng 
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  

 

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 de-
serves 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 regard-
ing 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 Christ-
mas (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. 

Do not forget to visit parish (Gigsy’s) shop today? 

We have a lot of  Christmas specials and new products from Ukraine! 
Ukrainian KVAS ($4.50) and lot more 
Wheat and poppy seeds for KUTYA 



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

Різдвяні листи! Christmas lettersChristmas lettersChristmas lettersChristmas letters    

У залі Патріарха Йосифа, за алфавітним порядком, знаходяться Ваші різдвяні листи, порядки 
Богослужінь та побажання від парафії. Будь ласка заберіть Ваші листи та листи Ваших рідних і 
знайомих та передайте їм, щоб таким чином заощадити поштові витрати. Дякуємо за допомогу і 
співпрацю.   
The Christmas greetings and Christmas letter are available in the Parish hall. They are set out alphabeti-

cally. Please take yours or your neighbours and give the letters to them.  In this way we can save on post-

age.  We thank you fro your help.    

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.  

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 in-
teresting 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 reno-
vation 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. 



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

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. 

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 bul-

letin 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. 

8/12/2014 Jude 

9/12/2014 Revelation 1 

10/12/2014 Revelation 2 

11/12/2014 Revelation 3 

12/12/2014 Revelation 4 

13/12/2014 Revelation 5 

14/12/2014 Revelation 6 

15/12/2014 Revelation 7 

16/12/2014 Revelation 8 

17/12/2014 Revelation 9 

18/12/2014 Revelation 10 

19/12/2014 Revelation 11 

20/12/2014 Revelation 12 

21/12/2014 Revelation 13 



Порядок Богослужіння 
07.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Lit-
urgy 
10.12.2014 – Середа/Wednesday – 12 pm – Молебень / Moleben 
14.12.2014 – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Lit-
urgy 

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

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 
 

Украı̈нська	Школа	ім.	Лесі	Украı̈нки	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 Chan-
dler 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 

Спілка	Украı̈нськоı̈	Молоді	/	Ukrainian Youth Associaon 
 

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  



На потреби  наших священиків / For our priests: - $50 - К. Сенів 
Великодня пожертва / Easter Donation: - S. Ramza  

Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків 

Church & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovation    

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary FundBishop & Seminary FundBishop & Seminary FundBishop & Seminary Fund    

P. Rupa $50.00 

O. Sapun $30.00 

А. Бойчук $30.00 

F.I. Figurek $20.00 

O.W. Magalas $20.00 

J. Rudak $20.00 

S.S. Hodinj $10.00 

Патріарший Фонд 
Patriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal Fund    

M. Krisa $50.00 

P. Rupa $50.00 

O. Sapun $30.00 

J. Rudak $20.00 

F.I. Figurek $10.00 

I.M. Hlatki $10.00 

S.S. Hodinj $10.00 

A. Naligetty $100.00 

O. Sapun $100.00 

P. Rupa $50.00 

O. Бойчук $50.00 

А. Бойчук $50.00 

I.M. Hlatki $20.00 

S.S. Hodinj $20.00 

S.V. Romanyk $20.00 

J. Rudak $20.00 

S. Ramza $5.00 

Чищення Катедри 
Cleaning of the churchCleaning of the churchCleaning of the churchCleaning of the church    

I.M. Lescesen $50.00 

A. Naligetty $50.00 

O. Sapun $40.00 

J. Fedoruk $20.00 

I.M. Hlatki $20.00 

S.S. Hodinj $20.00 

A. Hrsto $20.00 

S. Kosylo $20.00 

M. Krisa $20.00 

K. Melnik $20.00 

J. Rudak $20.00 

P. Rupa $20.00 

K. Сенів $20.00 

S. Ramza $10.00 

S.V. Romanyk $10.00 

ДУХОВНА БОРОТЬБА В ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА 

794 Кожен християнин від свого Хрещення вступає в духовну боротьбу, у 
якій помирає для гріха, щоб жити для Бога. Ця боротьба, як навчає апостол 
Павло, точиться «не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти 
правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних 
просторах» (Еф. 6, 12). Християнин веде духовну боротьбу, озброївшись 
молитвою, постом і милостинею, очищаючи помисли й досягаючи 
безпристрасності. «Воїни невидимої боротьби – всі християни; воєвода – 

Господь наш Ісус Христос… у супроводі Ангельських чинів і Святих; поле битви – наше серце й уся внутрішня 
людина; і час битви – усе наше життя». 

1. Піст і милостиня 

795 Давні християни постили, наслідуючи сорокаденний піст Христа, під час якого Він боровся проти спокус 
диявола та переміг їх. Піст як спосіб духовної боротьби розвинуло чернецтво, бачачи в ньому засіб осягнення 
чистоти серця. Піст охоплює всю людину: тіло – через стриманість у їжі та питті, душу – через стриманість від 
пристрастей. Святий Йоан Золотоустий навчає: «Ти не їси м’яса? Не споживай нескромностей своїми очима. Нехай 
постить і слух; а піст слуху в тому, щоб не приймати лихослів’я та наклепів. Нехай і язик постить від сквернослів’я і 
лайки… Яка користь, коли ми стримуємося від споживання птиці й риби, а братів угризаємо та пожираємо?». 
796 Піст нерозривно пов’язаний з милостинею. «У день, коли постиш, споживай лише хліб та воду. А те, що ти 
звичайно споживав би, маєш віддати вдові, сироті чи потребуючому. Таким чином ти мусиш самому собі в чомусь 
відмовити, щоби з твоєї відмови хтось інший отримав користь, щоб наситився й помолився за тебе Господеві». 
Милостиня як вияв любові до ближнього є наслідуванням самого Бога, Який першим виявив Своє милосердя до 
людини. 



Тропарі та читання 

ЛІТУРГІЯ СВ. ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї * і воїни стерегли 
пречисте тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний Спасе, * даруючи світові 
життя. * Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * 
Слава воскресенню Твоєму, Христе, * слава царству Твоєму, * слава 
промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець. 

Тропар, глас 4: Днесь благовоління божого предзображення * і 
спасення людей проповідання, * у Божому храмі Діва ясно з’являється 
* і Христа всім предзвіщає. * їй і ми голосно закличмо: * Радуйся, 
промислу Створителя сповнення. 

+ Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 

Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ із собою 
воскресив, * і людське єство як Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * 
Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від узів ізбавляючись, 
радується, взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення. 

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

Кондак, глас 4: Пречистий храм Спасів, * дорогоцінна світлиця і 
Діва, * священна скарбниця Божої слави * днесь уводиться в дім 
Господній, * благодать з собою вводячи, * що в Дусі божественнім, * 
яку оспівують ангели Божі: * Вона є оселя небесна. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали 
ми на Тебе (Пс. 32, 22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала 
(Пс. 32, 1). 

Апостол: 

До Ефесян послання святого апостола Павла читання (Еф. 5, 
9-19). 

Браття, плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та 
правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не беріть 
участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті 
люди потай виробляють, соромно й казати. Все, що ганиться, стає у 
світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: 
“Прокиньсь, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!” 
Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, - не як немудрі, а як 
мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а 
збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до 
розпусти, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми 
й гимни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших 
Господа. 

Алилуя, глас 1 

Стих: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17, 48). 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість 
помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку (Пс. 17,51). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 12, 16-21). 

Сказав Господь придчу оцю: «В одного багача земля вродила гарно. 
І почав він міркувати, кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю 
де звезти врожай мій! І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, 
більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток та й скажу 
душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! 
Спочивай собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: Безумний! 
Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно 
буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в 
Бога.”» 

Замість Достойно, приспів: Ангели, бачачи вхід Пречистої, 
здивувалися, як Діва ввійшла у святая святих. 

І ірмос, глас 4: Як одушевленного божого кивоту нехай ніяк не 
дотикається рука оскверненних. А уста вірних, голос ангела 
виспівуючи, Богородиці, невмовкаючи, з радістю нехай кличуть: 
Справді вище всіх Ти єси, Діво чиста. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 
148, 1). 

Другий причасний: Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову 
(Пс. 115,4). Алилуя, тричі. 

Troparions and reading 
LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 
Troparion (Tone 1): Though the stone was sealed by the Judeans* and 

soldiers guarded Your most pure body,* You arose, O Savior, on the third 
day,* and gave life to the world.* And so the heavenly powers cried out to 
You, O Giver of Life;* Glory to your resurrection, O Christ!* Glory to Your 
kingdom!* Glory to Your saving plan,* O only Lover of Mankind. 
Troparion (Tone 4): Today is the prelude of the good pleasure of God,* 

and the proclamation of salvation for the human race.* In the Temple of 
God the Virgin is clearly revealed,* and beforehand announces Christ to 
all.* To her, then, let us cry aloud with a mighty voice:* Rejoice, fulfilment 
of the Creator’s plan. 
+ Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 
Kontakion (Tone 1): You arose in glory from the tomb* and with Your-

self You raised the world.* All humanity acclaims You as God,* and death 
has vanished.* Adam exults, O Master,* and Eve, redeemed now from 
bondage, cries out for joy.* “You are the One, O Christ, Who offer resur-
rection to all.” 
Now and for ever and ever. Amen. 
Theotokion (Tone 4): The Saviour’s pure temple,* the precious bridal 

chamber and Virgin,* the sacred treasury of the glory of God,* is brought 
today into the house of the Lord;* and with her she brings the grace of the 
divine Spirit.* God’s angels sing in praise of her:* She is indeed the heav-
enly dwelling-place. 
Prokimenon (Tone 1): Let Your mercy, O Lord,* be upon us,* as we 

have hoped in You. (Ps. 32, 22). 
Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous. (Ps. 

32, 1). 
Epistle: 
A reading from the epistle of St. Paul to the Ephesians (Eph. 5, 9-

19) 
Brethren, the fruit of light is found in all that is good and right and true, 

and try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful 
works of darkness, but instead expose them. For it is a shame even to 
speak of the things that they do in secret; but when anything is exposed 
by the light it becomes visible, for anything that becomes visible is light. 
Therefore it is said, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and 
Christ shall give you light." Look carefully then how you walk, not as 
unwise men but as wise, making the most of the time, because the days 
are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the 
Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be 
filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and 
spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart. 
Alleluia (Tone 1): 
Verse: God gives me vindication, and has subdued peoples under me. 

(Ps. 17, 48). 
Verse: Making great the salvation of the king, and showing mercy to His 

anointed, David, and to His posterity for ever. (Ps. 17,51). 
Gospel: 
A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 12, 16-21) 
The Lord said this parable: “"The land of a rich man brought forth 

plentifully; and he thought to himself, 'What shall I do, for I have nowhere 
to store my crops?' And he said, 'I will do this: I will pull down my barns, 
and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. 
And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many 
years; take your ease, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'Fool! 
This night your soul is required of you; and the things you have prepared, 
whose will they be?' So is he who lays up treasure for himself, and is not 
rich toward God."” 
Instead of “It is truly…”: Seeing the entrance of the pure one, angels 

marvelled in wonder how the Virgin could enter the holy of holies. 
Irmos (Tone 4): Let no hand of the profane touch God’s living ark,* but 

instead let the lips of those who are believers* sing out ceaselessly in the 
words of the angel,* crying out with great joy to the Mother of God:* O 
pure Virgin,* you are truly higher than all. 
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in 

the highest. (Ps. 148, 1). 
Second Communion Verse: I will take the chalice of salvation;* and I 

will call upon the name of the Lord (Ps 115:13). Alleluia! (3x)  



Сьогодні збираємо третю тацу на прикрасу нашої церкви! Будьмо жертвенні! 
 

There's third collection plate today for the decoration of our church. Let's be generous!  

Дата 

Date 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

07.12.2014 
Неділя 
Sunday 

26-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 1) 
Великомучениці Катерини; великомученика Меркурія 

  
26th Sunday after Pentecost (Tone 1) 

Holy great-martyr Catherine and the holy great-martyr Mercurius 

читання/reading 
2 Cor. 9, 2-12 
Mark 18, 23-35 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Noble Park 

08.12.2014 
Понеділок 
Monday 

Віддання празника Входу в храм пресвятої Богородиці; 
священомучеників Климента, папи Римського і Петра, 

єпископа Олександрійського 
  

Leave-taking of the feast of the Entrance; Hieromartyr Clement, 
pope of Rome and Peter, bishop of Alexandria 

читання/reading 
2 Cor. 5, 10-15 
Mark 1, 9-15 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

09.12.2014 
Вівторок 
Tuesday 

Преподобного Аліпія Стовпника; посвячення храму святого 
великомученика Юрія, що в Києві, перед воротами святої 

Софії 
  

Venerable father Alypius the Stylite; dedication of the church of 
the holy great martyr George which is in Kyiv, before the gates 

of the holy Wisdom 

читання/reading 
2 Cor. 5, 15-21 
Mark 1, 16-22 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

10.12.2014 
Середа 

Wednesday 

Святого великомученика Якова Персянина і преподобного 
отця Паладія 

  
Holy martyr James the Persian and our venerable father 

Palladius 

читання/reading 
2 Cor. 6, 11-16 
Heb. 13, 7-16 
Mark 1, 23-28 
Matt. 11, 27-30 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

11.12.2014 
Четвер 
Thursday 

Преподобномученика Стефана Нового. Святого мученика 
Іринарха 

  
Venerable martyr Stephen the Younger and the holy martyr 

Irenarchus 

читання/reading 
Phil. 2, 5-11 

Luke 10, 38-42; 
11, 27-28 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Молебень/ Moleben 
Noble Park 

12.12.2014 
П’ятниця 
Friday 

Святих мучеників Парамона і Філумена. Преподобного 
Акакія 

  
Holy martyrs Paramon and Philumenus. Venerable Acacius 

читання/reading 
2 Cor. 7, 10-16 
Mark 2, 18-22 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy  
Cathedral 

13.12.2014 
Субота 
Saturday 

Святого всехвального апостола Андрея Первозванного 
  

Holy and glorious apostle Andrew, the First-called 

читання/reading 
1 Cor. 1, 26-29 
Matt. 20, 29-34 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

14.12.2014 
Неділя 
Sunday 

27-ма Неділя по П’ятдесятниці (глас 2) 
Святого пророка Наума 

  
27th Sunday after Pentecost (Tone 2) 

Holy prophet Nahum 

читання/reading 
1 Cor. 15, 1-11 
Matt. 19, 16-26 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Cathedral 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 
Noble Park 

Година 

Time 

8 am; 
9:30 am; 
11:30 am 

 
 

10 am  

9 am 

9 am 

9 am 

9 am 
 
 

12 pm 

9 am 

9:30 am 

8 am; 
9:30 am; 
11:30 am 

 
10 am  

Порядок Богослужінь / Order of ServicesOrder of ServicesOrder of ServicesOrder of Services    

 People deserve to receive through prayers what God had 

decided to give them from the beginning  if they would pray. 


