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Потребуємо вашої допомоги 
Парох і парафіяни парафії Успіння Пресвятої 
Богородиці з села Дев`ятини, що в Боснії, звер-
нулися до нас за фінансовою допомогою на ре-
монт парафіяльного храму, який вже знахо-
диться у аварійному стані. Пригадуємо, що цю 
церкву (одиноку в колишній Югославії) св. п. 
Патріарх Йосиф Сліпий у 1980-их роках прого-
лосив відпустовою церквою для всіх українців 
греко-католиків в колишній Югославії. Збіркові 
листи знаходяться у п. Ореста Кметя і п. Лідії 
Дзісь. Допоможімо нашим братам і сестрам! 

Help needed 
The parish priest and parishioners of the Ukrainian 
Catholic parish of Dormition of the Mother of God 
in Devetina in Bosnia are seeking financial help to 
renovate their parish church. This is only Ukrainian 
Church in former Yugoslavia that was proclaimed 
the pilgrimage church for all Ukrainian Greek Cath-
olics in the former Yugoslavia by Patriarch Joseph 
Slipyj in early 1980’s. You can give your donations 
to Mr. Orest Kmetj or Mrs Lidia Dzis. Thank you 
very much!  

LEHENDA UKRAINIAN DANCE COMPANY, SCHOOL OF DANCE CLASSES BEGIN WEDNESDAY FEBRUARY 4TH! 

Dancers from 3 years of age | Experienced teachers | Professional studios 

| Performance Opportunities | Working from a Ukrainian Dance Sylla-

bus developed by Melanie Moravski Dechnicz - Class work/ Ukrainian Tech-

nique/ Repertoire and more!  

E m a i l  i n f o @ l e h e n d a . c o m . a u  f o r  a n  e n r o l m e n t  p a c k .  

Enrol today and begin your Ukrainian Dance Journey! 

ENROLMENT EVENING 

Wednesday 28th January - Jason Coleman's Ministry of Dance (Level 1, 64 Sutton Street North Melbourne) from 

5:30 - 7PM    Meet the Director, chat to the teachers, see the brilliant facilities! 

F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  v i s i t  o u r  w e b s i t e -  w w w . l e h e n d a . c o m . a u 

Facebook- www.facebook.com/lehendaukrainiandance                         or call Melania on 0410 599 558 

Початок шкільного року 

Новий навчальний Рік в українській парафіяльній братській школі ім. митр. Андрея Шептицького ро-
зпочнеться у суботу 7-го лютого 2015. Просимо батьків, діти яких ще не ходять до української шко-
ли, зголошуватися до нашої школи. У нашій школі Ваші діти мають нагоду навчитися української мо-
ви, історії, географії, традицій та релігії. Навчаючи дітей українства і усього українського ми зможе-
мо запобігти їхній асиміляції в Австралії. Підтримаймо нашу школу! 

Start of the school year 

The current school year in the Ukrainian Parish school of Metropolitan Andrej Sheptyckyj will commence 
on Saturday, the 7

th
 of February 2015. We request parents, who do not have children at school, to enrol 

their children at the school where they could learn Ukrainian language, history, geography, customs, reli-
gion and the spirituality of our church. Support our school and remain a vital and integral part of our 
Ukrainian community!  



One man gives freely, yet grows all the richer; another withholds what he should give, and only suffers want. 
(Prov. 11, 24) 

Жертводавці на ремонт катедри 
і парафіяльних будинків 

Church & parish buildings renovation 

Чищення Катедри 
Cleaning of the church 

Катедратик-Алюминатик 
Bishop & Seminary Fund 

Різдвяні пожерт-
ви / Christmas Do-
nations: -  

I.M. Hlatki, M. Hole, M. 
Katschmarsky, A. Kobzan, 
O. Pawluk, B.Z. Rudnytski, 
S. Simons, L. Slywka, R. 
Slywka,  Анонім, С. 
Бабійчук, В.Н. Захарчук, 
А. Рибалко,  

 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 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Pres-

bytery and convent 

N.S. Neugebauer $50.00 

T. Dimovski $20.00 

S. Kosylo  $ 20.00 

  Анонім  $ 20.00 

M. Hole  $ 10.00 

M. Katschmarsky  $ 10.00 

O. Pawluk  $ 10.00 

С. Бабійчук  $ 10.00 

Г. Сенюта  $ 10.00 

T. Lang $20.00 

O. Pawluk $20.00 

А. Рибалко $20.00 

Я. Ярник $20.00 

M. Hole  $10.00 

M. Katschmarsky  $10.00 

  Анонім  $10.00 

Т. Волинець $10.00 

WE THANK  YOU FOR ALL YOUR GENEROUS DONATIONS! MAY GOD BLESS YOU ALL AND RE-

WARD YOU HUNDREDFOLD! 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ ТА МОЛИМОСЯ, ЩОБ МИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ 

ВИНАГОРОДИВ ВАС СТОРИЦЕЮ! 

Цьогорічна коляда / This year’s Carol singing 
Наша парафія сердечно дякує нашим колядникам, які відвідували наших вірних з колядою під час Різдвяних Свят 
та таким чином потішили їх та фінансово допомогли своїй парафії. Щира подяка Роману і Марії Коцаям, Стефці 
Грегоришин Козич, Христині Герчанівські та Стефці Семчишин, які заколядували $1020. Спеціальна подяка тим 
вірним, які приймали та щиро обадровували колядників у своїх домівках.  
We take this opportunity to thank to those our parishioners who volunteered for carol singers for our parish. 
Thank you very much for your efforts and may God bless you all  

Висловлюємо щиру подяку всіх парафіянам, які до-

лучився до збірки для о. Івана та Зоряни Мисів. За 

ваші пожертви було куплено шосейний велосипед 

Apollo Vispo (2013) з усіма необхідними додатками 

(шолом, веловзуття, педалі тощо); для майбутньої 

дитини придбано коляску, ліжечко та дитячий одяг. 

Нехай милостивий Господь винагородить наших 

жертводавців всіма ласками, добробутом та блага-

ми. 

Our sincerely gratitude for all parishioners who made 

their donations for Fr. Ivan and Zoriana Mysiv’s needs. 

For these donations they purchased road bicycle Apollo 

Vispo (2013) with all necessary additions (helmet, 

shoes, pedals etc.). May the merciful Lord reward dona-

tors with all His graces and mercies. 

У парафіяльній крамниці є Церковні календарі 

на 2015 рік. Ціна $12.00. Календар – дуже гар-

ний. У ньому знайдете: Богородичні ікони з 

фондів Єпархіальног музею, читання на кожен 

день, святих яких святкуємо кожного дня, дер-

жавні 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.  



«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митрополита Андрея Шеп-

тицького 

Як добрий пастир, митрополит Анд-
рей не вагався виступити на захист бездержавного народу, 
який не знаходив виходу з тогочасних геополітичних 
«чагарів». Упродовж тривалого часу він обґрунтовував перед 
державними властями важливість створення українських 
культурних та освітніх установ, української преси; обстоював 
право українського народу на незалежність. Під час па-
цифікації Східної Галичини польським військом Андрей 
Шептицький протестує проти знущань над українським 
народом.  Того ж 1930 року провадить акцію протесту проти 
нищення Польською державою православних храмів на 

Холмщині та Підляшші, а відтак і на Волині. Згодом, коли на Великій Україні панував голодомор, 
спричинений сталінським режимом, очільник УГКЦ підносить на весь світ голос на захист при-
речених на голодну смерть українських селян та спільно з іншими греко-католицькими єписко-
пами видає відоме послання «Україна в передсмертних судорогах». Відтак організовує масовий 
рух допомоги голодуючим під большевицькою окупацією братам і сестрам.  

У листопаді 1938 року Андрей Шептицький вітає проголошення Карпатської України й на-
дає благословення її прем’єрові о. Августинові Волошину. Під час першої більшовицької окупації 
1939–1941 років активно протестує проти переслідування українського народу, його Церкви та її 
духовенства. А в обставинах німецької окупації 1941 року, коли проголошують відновлення укра-
їнської державності, митрополит Андрей видає послання, в якому благословляє Українську Дер-
жаву, а невдовзі й накреслює цілий план розбудови «Української хати». 

У ті часи, коли, здавалося, шаленіло пекло на землі, з особливою силою проявився душпас-
тирський талант митрополита Шептицького. Як ніхто інший в окупованій нацистами Європі, він 
мав відвагу написати до рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера лист протесту проти знущання над 
євреями та проти втягування українців до цієї нелюдської акції. Він не лише оприлюднив сміли-
ве послання «Не убий!», протиставившись машині смерті, а й разом зі своїм братом Климентієм 
організував цілу мережу порятунку єврейських дітей у студитських монастирях, в яких було  вря-
товано 160 життів. 

У ці часи війни й окупацій слуга Божий скликав низку архиєпархіальних соборів, головною 
темою яких, за словами самого Митрополита, був теоцентризм – центральність божественного 
життя Пресвятої Тройці. Тобто в момент найбільшої загрози для Церкви та народу Андрей Шеп-
тицький шукав розв’язок не в людській, а в Божій мудрості. У його посланнях, зверненнях, про-
мовах із різних нагод та його молитвах натрапляємо на натяки про те, що він вважав таким жит-
тєдайним – на зв’язок між Христом – Божою Мудрістю – та мудрістю людини, а в пошані до муд-
рості він вбачав особливу рису української душі.  Вважав, що напевно більшість українського 
народу вибрала  б бути «мудрим жебраком», а не «дурним царем». Отож читаємо в його творі 
«Божа Мудрість» (1932-1933): «…та одна прикмета оцінювати як слід мудрість такою, якою вона є, 
й тим чим є, повинна цілому нашому національному життю надати безумовно якоїсь могутньої 
сили…» 
Чи треба після цього далеко не вичерпного переліку підказувати, на кого мали б взоруватися на-
ше сучасне духовенство й монашество, дипломати і державні мужі, освітяни і працівники культу-
ри, меценати й доброчинці?  



Читання Святого Письма 

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

«Святе Письмо є 
Словом Божим, 
зверненим до ко-
жної людини, і 
тому воно актуа-
льне в кожний час 
і в кожному місці. 
«Незнання Пи-
сань є незнанням 
Христа» – навчає 
святий Єронім. І 
тому, щоб пізнати 
Христа, треба чи-
тати Святе Пись-
мо, яке, за словами апостола Павла, «натхненне 
Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направ-
ляти, виховати у справедливості, щоб Божий чо-
ловік був досконалий, до всякого доброго діла 
готовий» (2 Тм. 3, 16-17). Читати Святе Письмо 
треба щоденно: «Читання Святого Письма кож-
ного дня, хоч би на хвилинку, повинно стати зви-
чаєм кожної християнської родини. Те читання 
повинно бути щоденною поживою людей». 
«Великим добром є читання божественного Пи-
сання! Воно навчає душу мудрості; підносить ум 
до неба; вчить людину вдячності Богові; не до-
зволяє прив’язуватися до чогось земного; спону-
кає наш ум безнастанно перебувати на небесах; 
заохочує завжди діяти з надією на нагороду від 
Господа і стреміти з великою ревністю до подви-
гів 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.  

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

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 admin-

istrator of the Cathedral Parish 

19/01/2014 Matthew 13, 1-30 Genesis 37-38 Psalm 19 

20/01/2014 Matthew 13, 31-58 Genesis 39-40 Psalm 20 

21/01/2014 Matthew 14 Genesis 41-42 Psalm 21 

22/01/2014 Matthew 15, 1-28 Genesis 43-44 Psalm 22 

23/01/2014 Matthew 15, 29-39 Genesis 45-46 Psalm 23 

24/01/2014 Matthew 16 Genesis 47-48 Psalm 24 

25/01/2014 Matthew 17 Genesis 49-50 Psalm 25 

26/01/2014 Matthew 18, 1-14 Exodus 1-2 Psalm 26 

27/01/2014 Matthew 18, 15-35 Exodus 3-4 Psalm 27 

28/01/2014 Matthew 19 Exodus 5-6 Psalm 28 

29/01/2014 Matthew 20 Exodus 7-8 Psalm 29 

30/01/2014 Matthew 21, 1-22 Exodus 9-10 Psalm 30 

31/01/2014 Matthew 21, 23-46 Exodus 11-12 Psalm 31 

1/02/2014 Matthew 22, 1-22 Exodus 13-14 Psalm 32 



Тропарі та читання 

ЛІТУРГІЯ СВ. ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть, * 

створив Ти розбійникові рай, * мироносицям плач пе-

ремінив єси, * і апостолам проповідати повелів єси, * що 

воскрес Ти, Христе Боже, * даючи світові велику милість. 

Тропар, глас 4: Повернулася назад колись ріка Йордан 

під милоттю Єлисеєвою, * коли вознісся Ілля, * і розділи-

лися води обабіч, * і сталась сушею дорога, що була мок-

рою *– в образ воістину хрещення, * яким ми пливуче рус-

ло життя проходимо. * Христос явився у Йордані освятити 

води. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 7: Вже більше влада смертна не зможе лю-

дей держати, * Христос бо зійшов, сокрушаючи й розо-

ряючи сили її. * Зв’язується ад, * пророки согласно раду-

ються, * представ Спас, мовлячи тим, що в вірі: * Вийдіть, 

вірні, у воскресення. 

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

Кондак, глас 4: У струях днесь Йорданових був Господь, 

* каже Йоанові: * Не бійся мене хрестити, * я бо прийшов 

спасти Адама первозданного. 

Апостол: 

До Коринтян перше послання святого апостола Пав-

ла читання (1 Кор. 10, 1-4). 

Браття, Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки 

були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хри-

стились у Мойсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму 

духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо 

пили з духовної, що йшла за ними, скелі - скеля ж був 

Христос. 

Прокімен, глас 7: Господь кріпость людям своїм дасть, 

Господь благословить людей своїх миром (Пс. 28,11). 

Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть Госпо-

деві молодих баранців (Пс. 28,11). 

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. 3, 1-18). 

П'ятнадцятого року правління кесаря Тиверія, коли 

Понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірод - четверовласни-

ком Галилеї, Филип же, його брат, четверовласником 

краю Ітуреї та Трахонітіди, а Лісаній четверовласником 

Авілени, за первосвящеників Анни та Каяфи, слово Боже 

було до Йоана, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій 

околиці йорданській, проповідуючи хрищення покаяння 

на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка 

Ісаї: “Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню, 

вирівняйте стежки його. Кожна долина заповниться, кож-

на гора й горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги 

вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасін-

ня Господнє.” Він, отже, говорив до людей, що приходили 

христитися до нього: “Гадюче поріддя! Хто вам вказав 

утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди, достойні 

покаяння, і не беріться говорити собі: Маємо за батька 

Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може 

підняти дітей для Авраама. Ба вже і сокира прикладена до 

кореня дерев: кожне бо дерево, що не приносить доброго 

Troparions and reading 

LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 

Troparion (Tone 7): By Your cross You destroyed death,* 

You opened Paradise to the thief,* You changed the lamenta-

tion of the myrrh-bearers to joy,* and charged the apostles to 

proclaim* that You are risen, O Christ our God,* offering great 

mercy to the world. 

Troparion (Tone 4): Once, the River Jordan was turned back 

by the mantle of Elisha* when Elijah was borne aloft,* and the 

waters were parted on either side,* and the path which before 

was wet became dry for him,* as a true image of baptism,* 

whereby we pass through the flow of life.* Christ has appeared 

in the Jordan to sanctify the waters. 

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

it: 
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. 

Kontakion (Tone 4): In the streams of the Jordan* the Lord 

crieth out to John today:* Fear not to baptize Me,* for I have 

come to save Adam the first-created! 

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 first epistle of St. Paul to the Corinthians 

(1 Cor. 10, 1-4). 

Brethren, I want you to know, that our fathers were all under 

the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized 

into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same su-

pernatural food  and all drank the same supernatural drink. For 

they drank from the supernatural Rock which followed them, 

and the Rock was Christ. 

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. 3, 1-

18). 

In the fifteenth year of the reign of Tiberi-us Caesar, Pontius 

Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of 

Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea 

and Trachonitis, and Lysani-as tetrarch of Abilene, in the high-

priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to 

John the son of Zechariah in the wilderness; and he went into 

all the region about the Jordan, preaching a baptism of repent-

ance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of 

the words of Isaiah the prophet, "The voice of one crying in the 

wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths 

straight. Every valley shall be filled, and every mountain and 

hill shall be brought low, and the crooked shall be made 

straight, and the rough ways shall be made smooth; and all 

flesh shall see the salvation of God." He said therefore to the 

multitudes that came out to be baptized by him, "You brood of 

vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? Bear 

fruits that befit repentance, and do not begin to say to your-

selves, 'We have Abraham as our father'; for I tell you, God is 



плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь.” Люди пита-

ли його: “Що ж нам робити?” Він відповів їм: “Хто 

має дві одежі, нехай дасть тому, що не має. А хто має 

харч, нехай так само зробить.” Прийшли також ми-

тарі христитись і йому мовили: “Учителю, що маємо 

робити?” А він сказав їм: “Нічого більше понад те, 

що вам призначено, не робіть.” Вояки теж його пита-

ли: “А ми що маємо робити?” Він відповів їм: 

“Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і 

вдовольняйтесь вашою платнею.” А із-за того, що 

люди вижидали (Месії), кожен сам у собі розмірко-

вував про Йоана, чи не він часом Христос. Йоан, 

звертаючись до всіх, озвався: “Я вас хрищу водою, 

але йде сильніший від мене, якому я негідний розв'я-

зати ремінь від взуття. Той буде вас христити Духом 

Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб ви-

чистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а 

полову спалити вогнем невгасимим.” Навчаючи ж 

багато й іншого, він звіщав народові Добру Новину. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в 

вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.  

able from these stones to raise up children to Abraham. Even now the 

axe is laid to the root of the trees; every tree therefore that does not 

bear good fruit is cut down and thrown into the fire." And the multi-

tudes asked him, "What then shall we do?" And he answered them, 

"He who has two coats, let him share with him who has none; and he 

who has food, let him do likewise." Tax collectors also came to be 

baptized, and said to him, "Teacher, what shall we do?" And he said 

to them, "Collect no more than is appointed you." Soldiers also asked 

him, "And we, what shall we do?" And he said to them, "Rob no one 

by violence or by false accusation, and be content with your wages." 

As the people were in expectation, and all men questioned in their 

hearts concerning John, whether perhaps he were the Christ, John an-

swered them all, "I baptize you with water; but he who is mightier 

than I is coming, the thong of whose sandals I am not worthy to untie; 

he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing 

fork is in his hand, to clear his threshing floor, and to gather the wheat 

into his granary, but the chaff he will burn with unquenchable fire." 

So, with many other exhortations, he preached good news to the peo-

ple. 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in 

the highest (Ps 148:1).  

Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у четвер 8 січня 2015 р., на 90-му році земного життя, упокоїлася в Бозі св. п. 

Магдалина Стефин (Кретович) зі Спрінґвейл. Покійна народилася 17.10.1925 в с. Колинці, Тлумацький р-н, Івано

-Франківська обл. Залишила в смутку сина Євгена, дочку Ірену, невістку Орисю, внуків Данила, Надю, Маркіяна, 

Адама, Катріну, Тесю і Тіяну, правнука Коді, та рідних в Україні. Похорон покійної відбувся у четвер 15 січня в 

церкві Св. Джеральда, Dandenong North. Родині та знайомим покійної висловлюємо щирі співчуття та просимо мо-

литися щоб Господь Бог оселив душу її де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Thursday January 8, 2015 Magdalyna Stefyn passed away peacefully, 

aged 89. She was born on 17.10.1925 in Kolyntsi, Tlumach raion, Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine, and lived in Springvale. 

Loving mother of Eugene and Irene, mother-in-law of Orysia, grandmother of Daniel, Nadia, Markiyan, Adam, Katrina, 

Tesia and Tianna; great grandmother of Cody. Her funeral took place on Thursday, January 15 at St Gerard’s Catholic 

Church, Dandenong North. We express our sincere condolences to the family and friends of Magdalyna and ask everyone to 

pray that God Lord will place her soul where all the just repose.  

Порядок Богослужіння 
18.01.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Lit-

urgy 

19.01.2015 – Понеділок/Monday – 10 am - Божественна Літургія / Divine 

Liturgy 

20.01.2015 – Вівторок/Tuesday – 10 am - Божественна Літургія / Divine 

Liturgy 

23.01.2015 – П’ятниця/Frisday – 10 am - Божественна Літургія / Divine Liturgy 

25.01.2015 – Неділя/Sunday – 10 am Божественна Літургія / Divine Liturgy 
 

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

18.01.2015 – род. Стефин 

25.01.2015 – род. Стефин 

01.02.2015 – род. Щепні 

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 пові-

домити 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 



ВІДВІДИНИ ВІРНИХ ЗІ СВ. ВОДОЮ 
HOLY WATER VISITS 

Починаючи з понеділка 19-го січня священики та дияко-

ни нашої парафії почнуть відвідини наших парафіян з 

благословенням хат Йорданською водою. Повний поря-

док відвідин опублікований на нашому веб-сайті. Якщо 

Ви або Ваші діти чи знайомі не знаходитеся у парафіяль-

них списках, будь ласка повідомте парафіяльну канцеля-

рію чим швидше, щоб ми могли поблагословити Вашу 

домівку Свяченою Водою. 

Starting from Monday 19th January, priests and deacons from 

our parish will start this year’s house blessing with Holy 

Water. The full roster of house blessing you could find on 

our website. If you or your relatives or friends are not on our 

parish mailing list, please let us know ASAP, so we can in-

clude your name in our list and your house will be visited 

and blessed by one of our priests. 

Понеділок – Monday  19/01/15 

Albury, Lavington, Wodonga, Bell-

bridge (Fr. P.S.); Thornbury, West 

Preston, Northcote, Reservoir, Kings-

bury (Fr. B.K.) 

Вівторок -  Тuesday    20/01/15 

Beechworth, Wangaratta, Benalla, 

Wallan, Seymour. (Fr. P.S.); Glenroy 

(Fr. I.M.); Maribyrnong, (Deacon 

J.Mc.); Lower Plenty, Montmorency, 

Watsonia (Deacon M.Z.); 

Середа - Wednesday 21/01/15 

Glenroy (Fr. I.M.); Moonee Ponds 

(Fr. B.K.); Heidelberg, View Bank 

(Deacon M.Z.); Doncaster, Doncaster 

East, (Deacon J.Mc.); Brunswick, 

Brunswick West, Carlton North, Fitz-

roy (Fr. P.S.); 

Четвер - Thursday 22/01/15 

Boronia, Ferntree Gully, Knoxfield, 

Rowville, Upwey, Belgrave Heights 

(Fr. B.K.); Wantirna, Wheelers Hill, 

Vermont South (Fr. P.S.); Prahran, 

South Yarra, Toorak (Deacon M.Z.); 

Macleod (Deacon J.Mc.) 

 

П’ятниця – Friday 23/01/15 

Sassafras, Ferny Creek, Olinda, Kallis-

ta, Emerald (Fr. B.K.); Warrenwood, 

Lilydale, Mooroolbark, Kilsyth, 

Launching Place (Fr. P.S.); Mt Waver-

ley, (Deacon J.Mc.); Glen Waverley 

(Deacon M.Z.); 

Вівторок -  Тuesday 27/01/15 

Avondale Heights, (Fr. P.S.); Arma-

dale, Ashwood, Glen Iris, Hawthorn, 

Hawthorn East (Fr. B.K.); Ivanhoe, 

(Deacon M.Z.); Oak Park (Fr. I.M); 

Kew (Deacon J.Mc.); 

Agenda:  
Fr. A.M. – Fr. Andriy Mykytyuk 0402004117 

Fr. A.K – Rt. Rev. Alexander Keneз, tel. 93202566 or 0413097652 

Fr. B.K. – Fr. Dr. Brian Kelty, tel. 99533134 or 0402815420 

Fr. P.S – Very Rev. Peter Struk, tel. 93202566 or 0457912924 

Fr. R.S. – Fr. Robert Stickland, tel. 97984968 or 0438884968 

Fr. I.M. – Fr. Ivan Mysiv 0426812982 

Fr. Z.Ch – Rt. Rev. Zenon Chorkawyj, tel. 93631624 

Fr. I.B. – Very Rev. Ihor Bakay 0417060892 

Deacon J.Mc. – Deacon Justin McDonnell 0402324694 

Deacon M.Z. – Deacon Michael Zylan 0419966789 

For the schedule for next suburbs pleas contact Fr. 

Robert on 0438 884 968 or 9798 4968 

Dandenong, Dandenong North, Noble Park, 

Springvale South, Keysborough, Clayton; Oakleigh 

East; Oakleigh South; Dingley, Mulgrave, Springvale 

Увага, якщо даного дня температура повітря буде 

понад +35°C то того дня священики не будуть 

благословити хат, а дана околиця переноситься на 

кінець тобто Середу 18-го лютого і так далі. 

Note.  If the temperature is above 35 degrees, house bless-

ing will not take place that day and will be transferred to 

the end of the roster, Wednesday 18th February and so on. 

§198 Богоявлення над Йорданом літургійно пов’язане з Різдвом. Святкуючи ці обидві події, 

церковна традиція наголошує, що і воплочення, і хрещення Господнє є богоявленням 

(грецькою – теофанія). Згідно з текстом Великого Йорданського водосвяття, «у попереднім 

празнику ми бачили Тебе младенцем, а в теперішнім совершенним Тебе бачимо, явленого 

нашого Бога». У Різдві Бог-Слово «народився», а тепер «явився плоттю родові людському»; у 

Різдві «Сонце правди» зійшло, а тепер – «засяяло». Літургійна традиція Церкви називає свято 

Богоявлення також і Просвіченням. Стихири празника Богоявлення висвітлюють зв’язок між 

Різдвом і Йорданом: те, що звіщав ангел, звіщає тепер людям Хреститель; пролитою кров’ю 

немовлят став бездітним Вифлеєм – через освячені води хрещення став багатодітним Йордан; те, що зірка звістила 

у Вифлеємі мудрецям, тепер Сам Отець об’являє світові. 

§ 200 Христос приносить людству відродження, знаком якого Він обирає води Йордану. У Святому Письмі вода – 

це символ стихійності і смерті, а водночас очищення, відродження, життя та благодаті Святого Духа. Водою Бог 

«за Ноя потопив гріх […], визволив з фараонового рабства через Мойсея рід єврейський […], водою і вогнем через 

Іллю визволив Ізраїля від омани Ваалової». Через занурення у воду (хрещення) Христос «змиває» список Адамо-

вих гріхів. Йорданські води відроджують усе творіння. Христос у Йордані «водою і Духом обновив постарілу від 

гріха нашу природу». 

§ 201 Йорданські води «перетворюються на цілющі», стають «джерелом нетління», через воду Бог дарує світові 

«спасіння хрещення». Людина приймає його, а разом із нею й усе творіння «таїнственними струями 

наповнюється». Від освячення людини починається освячення й есхатологічне (з грецької остаточне) переобра-

ження творіння. 



Дата 

Date 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

Година 

Time 

18.01.2015 

Неділя 

Sunday 

Надвечір’я Богоявлення 
32-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 7) 

Святих мучеників Теопемпта і Теони. 
  

Theophany Eve 
32nd Sunday after Pentecost (Tone 7) 

Holy martyrs Theopemptus and Theonas. 

читання/reading 

1 Cor. 10, 1-4 

Luke 3, 1-18 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

8 am; 

10 am; 

 

10 am  

19.01.2015 

Понеділок 

Monday 

Святе Богоявлення Господнє. 
  

The Theophany of our Lord. 

читання/reading 

Tit. 2, 11-14; 3, 4-

7 

Matt. 3, 13-17 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
 

Noble Park 

Wodonga 

8 am 

10 am 

 

10 am 

 

10 am 

20.01.2015 

Вівторок 

Tuesday 

Собор чесного, славного пророка, Предтечі і Хре-

стителя Господнього Йоана 
  

Synaxis of John the Baptist, prophet and foreruner 

читання/reading 

Act 19, 1-8 

John 1, 29-34 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

10 am 

7 pm 

 

10 am 

21.01.2015 

Середа 

Wednesday 

Преподобного Григорія Хозевіта 
  

Venerable George Chozabite 

читання/reading 

Jas. 1, 1-18 

Mark 10, 11-16 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

22.01.2015 

Четвер 

Thursday 

Святого мученика Полієвкта 
  

Holy martyr Polyectus 

читання/reading 

Jas. 1, 19-27 

Mark 10, 17-27 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

9 am 

23.01.2015 

П’ятниця 

Friday 

Мучеників Пратулинських 

Святого Григорія, єпископа Ніського 
 

Martyrs of Pratulyn 

Holy father Gregory, bishop of Nyssa 

читання/reading 

Jas. 2, 1-13 

Mark 10, 23-32 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

9 am 

 

 

10 am 

24.01.2015 

Субота 

Saturday 

Субота після Богоявленням 
Преподобного Теодосія, зачинальника спільного 

життя. 
  

Saturday after Theophany 
Venerable father Theodosius, founder of 

monasteries. 

читання/reading 

Eph. 6, 10-17 

Matt. 4, 1-11 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

9:30 am 

25.01.2015 

Неділя 

Sunday 

Неділя про Закхея (глас 8) 

Неділя по Богоявлення 
Святої мучениці Татіяни. 

  

Zacchaeus Sunday (Tone 8) 

Sunday after Theophany 
Holy martyr Tatiana. 

читання/reading 

1 Tim. 4, 9-15 

Eph. 4, 7-13 

Luke 19, 1-10 

Matt. 4, 12-17 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

Noble Park 

8 am; 

9:30 am; 

11:30 am 

 

10 am  

Порядок Богослужінь / Order of Services 

  North Melbourne Noble Park Wodonga 

18.01.15: Неділя. Sunday. 

Навечір’я Богоявлення і 

урочисте свячення води. 

Eve of Theophany of Lord and 

blessing of the water. 

8 & 10 am 

Літургія та освячення води 

Liturgy & blessing of the Water 
  

5 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

10 am 

Літургія та освячення води 

Liturgy & blessing of the Water 
  

6 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

6 pm 

Велике Повечір`я 

Great Compline 

19.01.15: Понеділок. Monday. 

Святе Богоявлення. 

Theophany of Lord 

8 & 10 am 

Божественна Літургія 

Divine Liturgy 

10 am 

Божественна Літургія 

Divine Liturgy 

10 am 

Літургія та освячення 

води 

Liturgy & blessing of the 

Water 


