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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! 

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.  

Різдвяна 
просфора 

Будь ласка візьміть 
сьогодні собі, своїм 
рідним та знайомим 
посвячену Різдвяну 
Просфору, якою 
діляться усім присутнім 
на Свят Вечір перед 
святою вечерею. З 
огляду, що просфора 
посвячується у церкві, а 
потім роздається по 
родинах – вона 
символізує єдність усіх 
вірних парафіян та 
духовенства у 
парафіяльній родині. 
 

Christmas 
“Prosphora” 

Make sure that you will 
get today a Christmas 
Prosphora. This 
prosphora is blessed in 

church and shared in 
the family on 
Christmas Eve 
supper (tomorrow 
night). It 
symbolizes the 
unity of the clergy 
and parishioners on 

this great feast as one 
family. 

Looking for nice Christmas pre-
sents for your child, grandchild, 
godchild... Why not consider to 
donate beautiful unique Ukrainian 
puzzle on various themes that you 
can find in our parish shop? 
 
Шукаєте за подарунком для 
Ваших дітей, внуків, похресників? Чому ж би не подарувати 
їм прекрасні українські пазлі на різні духовні теми, як 
Різдво і ітд. Пазлі продаються у нашій парафіяльній 
крамничці. 

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

 



Жертводавці на ремонт катедри  
і парафіяльних будинків 

Church & parish buildings renovation 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Presbytery 

and convent 

Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Патріарший Фонд 
Patriarchal Fund Різдвяні пожертви / Christmas Dona-

tions: - A. Hrsto, S. Kavalko, R. A. Laba, M. 

Lutrov, W. O. Magalas, M. O. Osiurak, A. V. 

Papuga, M. O. Pavlyshyn, N. N. Sarek, N. M. 

Smorgaj, M. O. Zaharodni, С. Камінський, І. С. 

Семчишин, А. Ярема 

WE  THANK  
YOU FOR ALL 

YOUR 
GENEROUS 

DONATIONS!  
MAY GOD 

BLESS YOU 
ALL AND RE-
WARD YOU 
HUNDRED-

FOLD! 
 

ЩИРО 
ДЯКУЄМО ЗА 

УСІ ВАШІ 
ПОЖЕРТВИ 

ТА 
МОЛИМОСЯ, 

ЩОБ 
МИЛОСТИВИ

Й  
ГОСПОДЬ 

ВИНАГОРОДИ
В ВАС 

СТОРИЦЕЮ! 

Сьогодні збираємо третю тацу на Духовну опіку для українських емігрантів! Будьмо жертвенні! 
 

There's third collection plate today for the Pastoral care for Ukrainian immigrants! Let's be generous!  

О. Керик $20.00 

I. N. Senek $10.00 

О. Керик $20.00 

M. O. Pavlyshyn $50.00 

Т. Т. Мазур $50.00 

A. Hrsto $20.00 

S. Kavalko $20.00 

R. A. Laba $20.00 

M. Lutrov $20.00 

W. O. Magalas $20.00 

M. Osiurak $20.00 

N. M. Smorhaj $20.00 

M. O. Zahorodni $20.00 

С. Камінський $20.00 

І. С. Семчишин $20.00 

А. Ярема $20.00 

N. N. Sarek $10.00 

S. Kavalko $20.00 

О. Керик $20.00 

Т. Захаряк $200.00 

A. V. Papuga $50.00 

M. C. Zaharodni $40.00 

Г. Семчишин $30.00 

A. Hrsto $20.00 

R. A. Laba $20.00 

W. O. Magalas $20.00 

N. N. Sarek $20.00 

I. N. Senek $20.00 

С. Камінський $20.00 

О. Керик $20.00 

А. Ярема $20.00 

Зі святими упокій / Eternal memory 
 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у п’ятницю 2-го січня, отримавши Святі Тайни на 38 році 
земного життя, упокоївся в Бозі св. п. Арон Пекар (Niddrie). Покійний народився 15-го лютого 1977 року 
в Мельбурні. Залишив у смутку батьків Ігора та Сніжану, брата Матея, сестру Олену з родиною та бабцю 
Марію. Похорон покійного відбудеся у нашій катедрі в понеділок 12-го січня о 11:00. Парастас буде 
служитись у неділю, 11-го січня о 19:00. Родині та знайомим покійного складаємо щирі співчуття, та 
просимо молитись щоб Господь Бог оселив душу його де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Friday 2nd January, 2015 Mr. Aaron Pekar (Niddrie) entered 
Eternal Life aged of 37. He was born on 15th February 1977 in Melbourne. He left behind parents Ihor and 
Snizhana, brother Matthew, sister Olena with family and grandmother Maria. His funeral will be at the Cathedral 
on Monday 12th January 2015 at 11 am. Parastas will be held on Sunday, 11th January at 7 pm. We express our 
sincere condolences to the family and friends of Aaron and ask everyone to pray that God Lord will place his soul 
where all the just repose. 

Church envelopes for the Year 2014 
I encourage all of you to obtain these envelopes from Mr Michael Moravski.  The monies donated are allocated 
for the upkeep of our parish for the following year. This is an excellent and convenient way of making your do-
nations for our parish and therefore I again urge all of our parishioners to make their generous donations. Also I 
sincerely thank those who in past years have made these donations. May the Good Lord reward you a hundred 
times over. Please bear in mind that the very future of our parish depends on all of us and is in our hands. 



«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митрополита Андрея 

Шептицького 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та 
Митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, 

возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у 
світі сущим 

 
Дорогі в Христі! 

 
Згідно з рішенням Синоду Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви, 1 листопада 2014 року в нашій Церкві 

розпочався Рік митрополита Андрея Шептицького. Це рік, в котрому виповнюються дві 
круглі дати: 70-ліття з дня смерті Митрополита, яке ми вже церковно відзначили, та 150-ліття 
з дня його народження, до якого ще тільки готуємося. 

Ці великі ювілеї належить гідно вшанувати. Адже столітній ювілей Андрея 
Шептицького публічно відзначали хіба на поселеннях, тоді як на матірних землях голос 
нашої Церкви був скутий заборонами й репресіями. Ім’я Митрополита молитовно згадували 
лише за щільно затуленими вікнами підпільних молитовних зібрань чи за колючим дротом 
сибірських таборів.  

Теперішня релігійна свобода, яка принесла нам найвищий дар – можливість вільно 
молитися Богові, створює також нагоду гідно й усім миром відзначити 150-річчя цього 
великого церковного мужа. Так, він справді був великим у ділах своїх: це батько Церкви й 
етнарх бездержавного народу. За переказами, він почувався позиченим своїм славним родом, 
окрасою якого став. Але ще більше він був нам позичений Богом, коли на Церкву й народ 
наш насувалася руїна ХХ століття й люди потребували Пастиря, духовний рівень якого 
відповідав би викликам часу. 

А далі, коли Господь забрав цю душу назад на небо, сталося диво. Бо народ усвідомив, 
що має у своїх руках великий скарб. Ніби та піщинка в мушлі, що обростає перламутром і 
врешті стає перлиною, так і постать митрополита Шептицького, огорнута добрими ділами, 
опоясана безцінними письменами, освячена жертовним свідченням, стала перлиною нашого 
християнського благочестя.  

Митрополит Андрей промовляє до людей усім своїм життям. Для нас він –  пастир, 
богослов, вихователь, проповідник, святитель, будівничий, меценат, дипломат та святий учитель 
віри. Перелік зробленого ним ніколи не буде вичерпним.  

Він – приклад для всього духовенства, як можна вірно і жертовно служити Божому народові. 
Бо митрополит Андрей не лише кермував Церквою – розбудовував цілу християнську 
цивілізацію, привносячи християнські цінності в такі суспільні сфери, як освіта, наука, 
мистецтво, охорона здоров’я, законодавство тощо. І всюди він діяв справді як слуга Божий. 
Шептицький поступово реформував літургійне життя парафіяльних громад, очищуючи його від 
неорганічних домішок, запозичених із домінантної тоді римо-католицької традиції. З допомогою 
свого молодшого брата, блаженного архимандрита Климентія, митрополит Андрей відновив 
чернече життя згідно з давнім студитським уставом. Йому, членові зреформованого Чину святого 
Василія Великого, Церква завдячує заснування східної гілки редемптористів та кількох інших 
західних згромаджень, як також нових жіночих спільнот богопосвяченого життя апостольського 
виміру.  



Читання Святого Письма 

І знову з 1-го січня запрошуємо Вас у мандрівку 
Біблією протягом року. Лише 20 хвилин 
щодення і за рік Ви прочитаєте ціле Святе 
Письмо.  

«Святе Письмо є Словом Божим, зверненим до 
кожної людини, і тому воно актуальне в кожний 
час і в кожному 
місці. «Незнання 
Писань є 
незнанням 
Христа» – навчає 
святий Єронім. І 
тому, щоб пізнати 
Христа, треба 
читати Святе 
Письмо, яке, за 
словами апостола 
Павла, «натхненне 
Богом і корисне, 
щоб навчати, 
докоряти, 
направляти, 
виховати у справедливості, щоб Божий чоловік 
був досконалий, до всякого доброго діла 
готовий» (2 Тм. 3, 16-17). Читати Святе Письмо 
треба щоденно: «Читання Святого Письма 
кожного дня, хоч би на хвилинку, повинно стати 
звичаєм кожної християнської родини. Те 
читання повинно бути щоденною поживою 
людей». «Великим добром є читання 
божественного Писання! Воно навчає душу 
мудрості; підносить ум до неба; вчить людину 
вдячності Богові; не дозволяє прив’язуватися до 
чогось земного; спонукає наш ум безнастанно 
перебувати на небесах; заохочує завжди діяти з 
надією на нагороду від Господа і стреміти з 
великою ревністю до подвигів у чеснотах». 
(Катехизм УГКЦ §38, 46, 48).  

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 

From the 1st of January we again invite you to the 
interesting pilgrimage for whole year. By spending 
20 minutes a day you will be available to read whole 
Bible in one year. 

“Sacred Scripture is the Word of God, addressing 
every human being, and therefore, relevant in every 
time and every place. Saint Jerome teaches that “to 

ignore the Scripture 
is to ignore Christ.” 
Therefore, to know 
Christ one must read 
Holy Scripture, 
which, according to 
the words of Saint 
Paul, “is inspired by 
God and profitable 
for teaching, for 
reproof, for 
correction, and for 
training in 
righteousness, that 
the man of God may 
be complete, 

equipped for every good work” (2 Tm 3:16-17 rsv). 
One must read the Holy Scriptures daily: “The 
reading of Holy Scripture every day, even for a brief 
moment, should become the custom of every 
Christian family. This reading should become the 
daily nourishment of people.” Saint John 
Chrysostom writes: “The reading of the Holy Scrip
tures, dearly beloved, is a great good. This it is that 
arouses the soul to an appreciation of wisdom, this 
directs the mind to heaven, this brings the man to a 
thankful attitude, this prevents our getting excited 
over any earthly reality, this brings our thinking to 
rest in the world beyond and ourselves to do 
everything with a view to reward from the Lord and 
to deal with the trials of virtue with great 
readiness.”” (Catechism UGCC §38, 46, 48). 

We wish for all of us to open our hearts and ears to 
God’s Word, which He says to each of us. 

Fr. Andriy Mykytyuk 

Head of Catechetical Commission 
of the Eparchy for Ukrainian Catholics in Australia, 

New Zealand and Oceania.  

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) 

5/01/2014 Matthew 5, 1-26 Genesis 9-10 Psalm 5 

6/01/2014 Matthew , 27-48 Genesis 11-12 Psalm 6 

7/01/2014 Matthew 6, 1-18 Genesis 13-14 Psalm 7 

8/01/2014 Matthew 6, 19-34 Genesis 15-16 Psalm 8 

9/01/2014 Matthew 7 Genesis 17-18 Psalm 9 

10/01/2014 Matthew 8, 1-22 Genesis 19-20 Psalm 10 

11/01/2014 Matthew 8, 23-34 Genesis 21-22 Psalm 11 

12/01/2014 Matthew 9, 1-17 Genesis 23-24 Psalm 12 

13/01/2014 Matthew 9, 18-38 Genesis 25-26 Psalm 13 

14/01/2014 Matthew 10, 1-23 Genesis 27-28 Psalm 14 

15/01/2014 Matthew 10, 24-42 Genesis 29-30 Psalm 15 

16/01/2014 Matthew 11 Genesis 31-32 Psalm 16 

17/01/2014 Matthew 12, 1-21 Genesis 33-34 Psalm 17 

18/01/2014 Matthew 12, 22-50 Genesis 35-36 Psalm 18 



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

Порядок Богослужіння 
04.01.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Liturgy 
06.01.2015 – Вівторок/Tuesday – 6 pm – Велике Повечір’я / Great Compline 

07.01.2015 – Середа/Wednesday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Lit-
urgy 
08.01.2015 – Четвер/Thursday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

09.01.2015 – П’ятниця/Friday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 
11.01.2015 – Неділя/Sunday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Літургії: 
04.01.2015 – п. О. Сапун та род. М. Х. Лищишин 
11.01.2015 – п. О. Сапун та род. М. Х. Лищишин 
18.01.2015 – род. Стефин 
25.01.2015 – род. Стефин 

Черговий: п. І. Щепна - тел. 9798 5534, 0432 671 644 
 

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  

Служащі / Altar services 
У середу 7-го січня 2015 року в день Різдва Христового, під час урочистої Літургії о 10:00 просимо наступних осіб до 
служіння: 
The following people are invited to serve during solemn Christmas Divine Liturgy on Wednesday, the 7th of January 2015 at 10 
am: 
Вітають Владику / Greeting the Bishop:  Petro and Natalia Duma 
Tримають Хрест / Cross Holder: Adam Laba, Nicholas Laba 
Свічконосці / candle bearers: Alexander and Melania Dechnicz, Jerry and Julia Semcesen 
Церемоньєри/ Masters of Ceremonies:  Bohdan Herczaniwski, , Nicholas Kostrabi. 
Служаці / Servers: Michael Hassett, Andrew Bernyk, Andrew Mykhaylyk, Jeremy Moros, Daniel Makohon, Julian Levkut, Christina 
Makohon, Joseph Adamic, Anita Staszko. 
Хоругви тримають / Banner Holders: Усі дівчата присутні в церкві. All young ladies present in the church. 

mailto:julie@solo.net.au
mailto:julie@solo.net.au


Тропарі та читання 
Літургія Св. Йоана Золотоустого 
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові, * 

від Діви роджене на спасення наше, * оспіваймо, вірні, і 
поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і 
смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * славним 
воскресенням своїм. 

I Отців, глас 2: Великі подвиги віри, * в джерелі 
полум’я, як на спокійній воді, святі три отроки 
радувалися; * і пророк Даниїл пастирем левів, наче овець, 
являвся. * їх молитвами, Христе Боже, спаси душі наші. 

Тропар, глас 4: Готуйся, Вифлеєме, розкрийся всім, 
Єдеме, * красуйся, Євфрате, * бо дерево життя в вертепі 
розквітнуло від Діви. * її лоно раєм мисленним явилось, в 
якому – божественний сад. * 3 нього, ївши, будемо жити – 
і не, як Адам, помремо. * Христос раждається, щоб 
оновити упалий колись образ. 

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак Отців, глас 6: Рукописаному образові не 
поклонившися, * але неописанним єством захистившися, 
триблаженні, * в подвизі вогню ви прославилися * і, 
посеред нестерпного полум’я стоячи, Бога ви призвали: * 
Поспішись, о, Щедрий, і скоро прийди як милостивий нам 
на поміч, * бо Ти можеш, якщо воля Твоя. 

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

Кондак, глас 3: Діва днесь гряде, щоб невимовно родити 
у вертепі превічне Слово. * Радій, вселенно, почувши це, * 
прослав з ангелами й пастирями * того, що хоче явитися 
дитям малим – превічного Бога. 

Прокімен, глас 4, Благословен єси, Господи, Боже отців 
наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 
3,26). 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам 
(Дан. 3,27). 

Апостол: 

До Євреїв послання святого апостола Павла читання 
(Єв. 11, 9-10; 17-23; 32-40). 

Браття, Вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як у 
чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, 
спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста 
з непохитними основами, якого Бог будівничий і 
засновник. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у 
жертву Ісаака; і то єдинородного приніс у жертву сина, 
він, що обітниці одержав, до якого було сказано: «Від 
Ісаака тобі народиться потомство», думаючи, що Бог має 
силу і з мертвих воскресити; тому його й одержав назад, 
як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на 
майбутнє. Вірою Яків, перед смертю, благословив 
кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на 
кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про 
вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою 
батьки Мойсея, як він народився, три місяці його ховали, 
бо бачили красу дитини, і не злякалися царського наказу. І 
що ще скажу? Часу не вистане мені, коли заходжуся 
розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про 
Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, що вірою 
підбили царства, чинили справедливість, обітниць 
осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, 
вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на 
війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. 
Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. 
Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб 
осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали та 
ще й кайданів і в'язниці; їх каменовано, розрізувано 
пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем забиті; 
тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, 
кривджені; вони, яких світ був невартий, блукали 

Troparions and reading 

Liturgy of St. John Chrysostom 
Troparion (Tone 5): Let us the faithful acclaim and worship 

the Word,* co-eternal with the Father and the Spirit,* and born 
of the Virgin for our salvation.* For He willed to be lifted up 
on the cross in the flesh, to suffer death* and to raise the dead 
by His glorious resurrection. 

Troparion of Holy Fathers (Tone 2): Great are the achieve-
ments of faith!* In the fountain of flames, the three holy youths 
rejoiced as by the water of rest,* and the prophet Daniel was 
revealed shepherding lions like sheep.* Through their interces-
sion, O Christ God, save our souls. 

Troparion of the Prefeast (Tone 4): Bethlehem, make ready,* 
for Eden has been opened for all.* Ephrathah, be alert,* for the 
Tree of life has blossomed forth from the Virgin in the cave.* 
Her womb has become a spiritual paradise* wherein the divine 
Fruit was planted,* and if we eat of it we shall live and not die 
like Adam.* Christ is coming forth to bring back to life the 
likeness* that had been lost in the beginning. 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spir-
it: 

Kontakion of Holy Fathers (Tone 6): Armed by the Being 
that defies description,* you defied the man-made idol, O thrice 
blessed youth.* In the midst of the unbearable flames you stood 
and cried out to God:* “In Your mercy, O gracious One, hasten 
and come to our aid,”* for You can do whatever You will. 

Now and for ever and ever. Amen: 
Kontakion of the Prefeast (Tone 3): Today the Virgin is on 

her way to the cave* where she will give birth in a manner be-
yond understanding to the Word Who is in all eternity.* Re-
joice, therefore, universe, when you hear it heralded.* With the 
angels and shepherds, glorify Him* Who chose to be seen as a 
newborn babe while remaining God in all eternity. 

Prokimenon (Tone 4): Blessed are You, Lord God of our fa-
thers,* and praised and glorified is Your name for ever (Dn 
3:26). 

Verse: For You are righteous in everything that You have 
done to us (Dn 3:27). 

Epistle: 
A reading from the epistle of St. Paul to the Colossians (Col. 

11, 9-10; 17-23; 32-40) 
Brethren, By faith Abraham sojourned in the land of promise, 

as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs 
with him of the same promise. For he looked forward to the city 
which has foundations, whose builder and maker is God. By 
faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he 
who had received the promises was ready to offer up his only 
son, of whom it was said, "Through Isaac shall your descend-
ants be named." He considered that God was able to raise men 
even from the dead; hence, figuratively speaking, he did receive 
him back. By faith Isaac invoked future blessings on Jacob and 
Esau. By faith Jacob, when dying, blessed each of the sons of 
Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith 
Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the 
Israelites and gave directions concerning his burial. By faith 
Moses, when he was born, was hid for three months by his par-
ents, because they saw that the child was beautiful; and they 
were not afraid of the king's edict. And what more shall I say? 
For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jeph-
thah, of David and Samuel and the prophets-- who through faith 
conquered kingdoms, enforced justice, received promises, 
stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the 
edge of the sword, won strength out of weakness, became 
mighty in war, put foreign armies to flight. Women received 
their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to ac-
cept release, that they might rise again to a better life. Others 
suffered mocking and scourging, and even chains and imprison-
ment. They were stoned, they were sawn in two, they were 
killed with the sword; they went about in skins of sheep and 



пустинями, горами, печерами та земними вертепами. 
І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, 
не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось 
краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. 

Алилуя, глас 4 

Стих: Мойсей і Арон між єреями Його і Самуїл 
між тими, що призивають ім’я Його (Пс. 98,6). 

Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх 
(Пс.98,6). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Мт. 1, 1-
25). 

Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина 
Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, 
Яків – Юди і братів його. Юда був батьком Фареса 
та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, 
Есром – Арама, Арам – Амінадава, Амінадав – 
Наасона, Наасон – Салмона, Салмон – Вооза від 
Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єссея, 
Єссей був батьком царя Давида, Давид – Соломона 
від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, 
Ровоам – Авії, Авія – Асафа, Асаф – Йосафата, 
Йосафат – Йорама, Йорам – Озії, Озія – Йоатама, 
Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія – Манасії, 
Манасія – Амоса, Амос – Йосії, Йосія – Єхонії і 
братів його за вавилонсько¬го переселення. А після 
вавилонського переселення в Єхонії народився 
Салатіїл, у Салатіїла – Зоровавел, у Зоровавела – 
Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор, в 
Азора – Садок, у Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд, в 
Еліюда – Єлеазар, в Єлеазара – Маттан, у Маттана – 
Яків, у Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої 
народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же 
всіх було: від Авраама до Давида чотирнадцять, від 
Давида до вавилонського переселення чотирнадцять 
і від вавилонського переселення до Христа – 
поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа 
відбулося так: Марія, його мати, була заручена з 
Йосифом; але, перед тим, як вони зійшлися, 
виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. 
Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її 
ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він 
це задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й 
мовив: “Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, 
твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від 
Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому 
ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх.” А 
сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, 
сказане пророком: “Ось, діва матиме в утробі й 
породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що 
значить: З нами Бог.” Прокинувшись від сну, Йосиф 
зробив, як звелів йому ангел Господній: прийняв 
свою жінку; та не спізнав її, аж поки породила сина, 
і він дав йому ім'я Ісус. 

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

Другий Причасний: Радуйтеся, праведні, у Господі, 
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.  

goats, destitute, afflicted, ill-treated-- of whom the world was not 
worthy-- wandering over deserts and mountains, and in dens and 
caves of the earth. And all these, though well attested by their faith, 
did not receive what was promised, since God had foreseen some-
thing better for us, that apart from us they should not be made per-
fect. 

Alleluia (Tone 4): 
Verse: Moses and Aaron are among His priests and Samuel among 

those who call upon His name (Ps 98:6). 
Verse: They called on the Lord, and He heard them (Ps 98:6). 
Gospel: 
A reading from the Holy Gospel according to Luke (Matt. 1, 1-

25) 
The Book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the 

son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the fa-
ther of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and 
Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father 
of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Am-
minadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the 
father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz 
the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse 
the father of David the king. And David was the father of Solomon 
by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Re-
hoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa, and Asa 
the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and 
Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and 
Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and 
Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, 
and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jechoniah and 
his brothers, at the time of the deportation to Babylon. And after the 
deportation to Babylon: Jechoniah was the father of She-alti-el, and 
She-alti-el the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of 
Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of 
Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, 
and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and 
Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob, and 
Jacob the father of Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was 
born, who is called Christ. So all the generations from Abraham to 
David were fourteen generations, and from David to the deportation 
to Babylon fourteen generations, and from the deportation to Baby-
lon to the Christ fourteen generations. Now the birth of Jesus Christ 
took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to 
Joseph, before they came together she was found to be with child of 
the Holy Spirit; and her husband Joseph, being a just man and un-
willing to put her to shame, resolved to send her away quietly. But as 
he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a 
dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary your 
wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; she will 
bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his 
people from their sins." All this took place to fulfil what the Lord 
had spoken by the prophet: "Behold, a virgin shall conceive and bear 
a son, and his name shall be called Emmanuel" (which means, God 
with us). When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the 
Lord commanded him; he took his wife, but knew her not until she 
had borne a son; and he called his name Jesus. 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him 
in the highest (Ps 148:1). 

Second Communion Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise 
befits the righteous (Ps 32:1). Alleluia! (3x).  

З 10 січня по 7 лютого о. Андрій з родиною перебуватиме в Канберрі, де буде заміняти  
о. Лаврентія Фута. В часі його відсутності обов’язки адміністратора парафії 

виконуватиме о. Петро Струк 0457 912 924. 

From January 10 till February 7 Fr. Andriy Mykytyuk with his family will be in Canberra, 
where he will substitute Fr. Laurence Foote. During that time Fr. Peter Struk (0457 912 924) 

will be the administrator of the Cathedral Parish 



Дата 
Date 

Святих яких є день 
Saints 

Читання дня 
Readings 

Богослуження 
Service 

Година 

Time 

04.01.2015 
Неділя 
Sunday 

30-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 5) 
Неділя перед Різдвом 

Св. великомучениці Анастасії 
  

30th Sunday after Pentecost (Tone 5) 
Sunday before Nativity 

Holy great martyr Anastasia 

читання/reading 
Heb. 11, 9-10; 17-

23; 32-40 
Col. 3, 12-16 
Matt. 1, 1-25 

Luke 18, 18-27 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 

Noble Park 

8 am; 9:30 
am; 

11:30 am 
 
 

10 am  

05.01.2015 
Понеділок 

Monday 

Святих десяти мучеників, що у Криті 
  

Ten holy martyrs of Crete 

читання/reading 
Heb. 11, 17-23; 27-

31 
Mark 9, 42-10, 1 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

06.01.2015 
Вівторок 
Tuesday 

Святої преподобномучениці Євгенії. Навечір`я Різдва. 
  

Venerable martyr Eugenia. Nativity Eve. 

читання/reading 
Heb. 1, 1-12 
Luke 2, 1-20 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

07.01.2015 
Середа 

Wednesday 

Різдво Господа  Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
  

Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ 

читання/reading 
Gal. 4, 4-7 

Matt. 2, 1-12 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 

Noble Park 

8; 10 am 
 

12 pm 

08.01.2015 
Четвер 

Thursday 

Собор Пресвятої Богородиці 
  

Synaxis of the Most holy Theotokos (Mother of God) 

читання/reading 
Heb. 2, 11-18 
Matt. 2, 13-23 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 

Noble Park 

10 am; 
 7 pm 

 
 

10 am 

09.01.2015 
П’ятниця 

Friday 

Святого апостола, первомученика й архидиякона 
Стефана 

  
Holy first martyr and archdeacon Stephen 

читання/reading 
Act 6, 8-7, 5; 47-60 

Matt. 21, 33-42 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

 

Noble Park 

10 am; 
 7 pm 

 
 

10 am 

10.01.2015 
Субота 

Saturday 

Субота по Різдві 
Свв. Мучеників, спалених у Нікомидії 

  
Saturday after Nativity 

Holy martyrs of Nicomedia 

читання/reading 
1 Tim. 6, 11-16 
Luke 12, 15-21 

Божественна Літургія / 
Divine Liturgy 

Cathedral 

9:30 am 

11.01.2015 
Неділя 
Sunday 

31-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 6) 
Неділя по Різдві 

Святих Младенців за Христа вбитих Iродом 
  

31st Sunday after Pentecost (Tone 6) 
Sunday after Nativity 

Holy innocents killed by Herod in Bethlehem 

читання/reading 
Gal. 1, 11-19 
Matt. 2, 13-23 

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. 

  North Melbourne Noble Park Wodonga Newborough 

06.01.15: Вівторок. Tuesday. 

Навечір’я Різдва Христового (Строгий піст). 

Christmas Eve. Fast. 

5 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

6 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

5 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

  

07.01.15: Середа. Wednesday. 

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 

Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ 

8 & 10 am 10 am 10 am 11:30 am 


