
25/01/2015 

05/15 

Ss Peter & Paul, Ukrainian Catholic Cathedral, 35 Canning Street, North Melbourne, VIC. 3051 
Phone: (03)93202566: Fax: (03)93202544: E-mail: melbourneparish@catholicukes.org.au;  

Web: www.catholicukes.org.au / Rev. Andriy Mykytyuk - Cathedral Administrator 0402004117;  
Noble Park -  Fr. Robert Stickland, 97984968 or 0438884968

Початок шкільного року 

Новий навчальний Рік в українській парафіяльній братській школі ім. митр. Андрея Шептицького 
розпочнеться у суботу 7-го лютого 2015. Просимо батьків, діти яких ще не ходять до української 
школи, зголошуватися до нашої школи. У нашій школі Ваші діти мають нагоду навчитися українсь-
кої мови, історії, географії, традицій та релігії. Навчаючи дітей українства і усього українського ми 
зможемо 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, re-
ligion and the spirituality of our church. Support our school and remain a vital and integral part of our 
Ukrainian community!  

Вітаємо о. Івана та 

їмость Зоряну Мисів 

з  народженням сина 

Захарчика. Нехай Го-

сподь обдаровує всю 

родину міцним здо-

ров’ям, всіма своїми 

ласками на многая і 

благая літа. 

Congratulation to Fr. 

Ivan and Zoriana My-

siv on the new addition to their family, as on 

Saturday 17th of January their son Zakhrchyk 

was born. We wish whole family all the best 

good health and may God grant them many hap-

Вічна пам`ять  Eternal memory 
У вівторок припадає 14-та річниця смерті сл. п. Кир Івана Прашка. В наступну неділю 1-го 

лютого, після Святої Літургії, яка правитися о годині 9:30, відправиться панахида у крипті 

нашої катедри. Вічна Йому пам`ять. 
 

On Tuesday will be a 13th death anniversary of Bishop Ivan Prasko. On next Sunday 2nd Febru-

ary after Divine Liturgy there will be celebrated Panahyda in Cathedral crypt.  

We are looking for some experts 

Due to a number of urgent requirements of our 

Cathedral including the repairs to our done and 

also renovation of some of our rented proper-

ties, 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. 



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  

Потребуємо вашої допомоги 
Парох і парафіяни парафії Успіння Пресвятої Бо-
городиці з села Дев`ятини, що в Боснії, звернулися 
до нас за фінансовою допомогою на ремонт пара-
фіяльного храму, який вже знаходиться у аварій-
ному стані. Пригадуємо, що цю церкву (одиноку в 
колишній Югославії) св. п. Патріарх Йосиф Сліпий 
у 1980-их роках проголосив відпустовою церквою 
для всіх українців греко-католиків в колишній Юго-
славії. Збіркові листи знаходяться у п. Ореста Кме-
тя і п. Лідії Дзісь. У неділю 8-го лютого 2015 відра-
зу після Св. Літургії, наші парафіяни, які походжен-
ням з Дев`ятини організують смачний обід у па-
рафіальному залі, дохід якого призначений на ре-
монт церкви. Допоможімо нашим братам і сест-
рам!  

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 reno-
vate their parish church. This is only Ukrainian 
Church in former Yugoslavia that was proclaimed the 
pilgrimage church for all Ukrainian Greek Catholics in 
the former Yugoslavia by Patriarch Joseph Slipyj in 
early 1980’s. You can give your donations to Mr. Or-
est Kmetj or Mrs Lidia Dzis. On Sunday 8th February 
2015 our parishioners, who are originally from Devet-
ina, are organizing tasty lunch in the Parish hall. All 
proceeds from this lunch will be donated towards the 
renovation of this church. Thank you very much for 
your help and support!  

LEHENDA UKRAINIAN DANCE COMPANY, SCHOOL OF DANCE CLASSES BEGIN WEDNESDAY FEBRUARY 

4TH! 

Dancers from 3 years of age | Experienced teachers | Professional studi-

os | Performance Opportunities | Working from a Ukrainian Dance Sylla-

bus developed by Melanie Moravski Dechnicz - Class work/ Ukrainian 

Technique/ Repertoire and more!  

Emai l  i nfo@lehenda .com.au  for  an  enro lment  pack .  

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 

§ 505 A blessing is an action of God for the good of human persons and their salvation. God blesses Adam 

and Eve so that they might grow and multiply (see Gn 1:28); and after the Flood he blesses Noah (see Gn 

9:1). God blesses Abraham to become a blessing for all the nations of the earth (see Gn 12:2-3). This di-

vine blessing is realized in Jesus Christ (see Gal 3:14-16). Through the liturgical act of blessing the Church 

communicates the blessing of Christ to the whole world. When the priest blesses with his hand he config-

ures his fingers to form the letters ic xc, which is the Greek abbreviation for “Jesus Christ.” This means 

that through the priest it is the Lord who blesses “because it is not the human being that blesses, but God 

who blesses by their hand and words.” 

§ 509 On the feast of the Encounter of our Lord, the Church blesses candles to remind us of Christ, who is “light for revelation 

to the nations” (Lk 2:32). On Palm Sunday she blesses branches to remind us to adorn ourselves with the “branches of virtues.” 

With these we greet Christ’s com-ing. The Church teaches the need to love God’s creation when she consecrates water at The-

ophany (“Jordan”) or when she decorates homes with greenery at Pentecost, or adorns churches with the best creations of 

church art. All of this is done so that every person might understand that every moment of their lives is God’s blessing, a gift 

from God for the sanctification and salvation of this life. 



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

Порядок Богослужіння 
25.01.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Lit-

urgy 

28.01.2015 – Середа/Wednesday – 12 am - Молебень / Moleben 

01.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am Божественна Літургія / Divine Litur-

gy 
 

Просимо наступних людей приготувати зал в Нобл Парку для Святої Лі-

тургії: 

25.01.2015 – род. Стефин 

01.02.2015 – род. Щепні 

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

08.02.2015 – род. Бабійчук 

15.02.2015 – род. Селемба 

22.02.2015 – род. Бабяк, п. Романюк 

Черговий: п. О. Ціхоцький - тел. 0434 817 910 
 

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 



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 

Патріарший Фонд 
Patriarchal Fund 

Різдвяні пожерт-
ви / Christmas Do-
nations: -  

I. Burlak, O. Derkacz, F. 

Jalowicki, fam. Kopistinskij, 

M. Laba, S. Repcak, I. Senek, 

S. Wise, Ф.А. Андрусяк, 

Є.Л. Бучма, С. Жилан, М. 

Кардаш, М.Ю. Лобода, С. 

Пекар, П. Пиз, І.О. Радивіл  

WE THANK  YOU FOR ALL YOUR GENEROUS DONATIONS! MAY 

GOD BLESS YOU ALL AND REWARD YOU HUNDREDFOLD! 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ ТА МОЛИМОСЯ, 

ЩОБ МИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ ВИНАГОРОДИВ ВАС СТОРИ-

ЦЕЮ! 

 Affordable prices 

 Fully equipped kitchen 

 Stage 

 Sound system & micro-

phones 

 Two halls available 

 Parking lot 

HALL HIRE 

Call 0401045546 

 Are you hosting 
family gathering, 

birthday party, 
christening party, 

etc… and your 
house is too 

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

mation. 

Церковний податок  
Upkeep of the Cathedral, Pres-

bytery and convent 

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.  

L.V. Galashchuk $1,000.00 

І.О. Радивіл $100.00 

I. Burlak $50.00 

O. Derkacz $50.00 

J.V. Sikora $50.00 

Ф.А. Андрусяк $50.00 

Б.В. Кузик $50.00 

F. Jalowicki $40.00 

S. Pelech $40.00 

І.С. Пекар $40.00 

O. Koscuk $30.00 

M. Lutrov $30.00 

род. Михайлик $30.00 

S. Repcak $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

П. Пиз $20.00 

I. Burlak $50.00 

O. Derkacz $50.00 

M. Petrus $50.00 

Ф.А. Андрусяк $50.00 

Б.В. Кузик $50.00 

І.О. Радивіл $50.00 

М. Кардаш $40.00 

І. Пекар $40.00 

F. Jalowicki $25.00 

T. Lang $20.00 

M. Swiatkiwsky $20.00 

род. Михайлик $20.00 

S. Repcak $10.00 

L. Slywka $10.00 

П. Пиз $10.00 

А. Рибалко $10.00 

A. Harasemcuk $50.00 

M.O. Pavlyshyn $50.00 

F. Jalowicki $20.00 

S. Peleh $20.00 

М.Ю Лобода $20.00 

П. Пиз $10.00 

F. Jalowicki $20.00 

П. Пиз $10.00 

L. Slywka $10.00 

F. Jalowicki $20.00 

K.A. Seinsbury $20.00 

П. Пиз $10.00 

Коляда 
S. Zavinska - $20 



«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

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

тицького 

Розповідають, що коли після 18-річної 
каторги в Сибіру ісповідник віри митрополит Йосиф Сліпий 
прибув 1963 року до Рима, то у своїх розмовах зі співробітни-
ками часто посилався на мудрість свого великого попередни-
ка. Не раз ставав він посеред коридору, ставлячи собі самому 
запитання: «А що в цьому випадку зробив би покійний мит-
рополит Шептицький?» Думка слуги Божого Андрея, його 
всеохопна мудрість були для Патріарха Йосифа найбільшим 
скарбом для будування майбутнього Церкви і для вирішення 
проблем своїх буднів. 
Тому розмова українців із митрополитом Шептицьким не 

припиняється ніколи. Міняються епохи, та він незмінно промовляє до нас Божою мудрістю 
та обставинами свого життя – промовляє так, ніби є нашим сучасником. Поставмо й ми собі 
це питання: а що порадив би нам митрополит Андрей Шептицький, якби був  між нами сьо-
годні? 
За якимсь незбагненним присудом Господнього Провидіння Україна знову стала об’єктом 
нападу з боку темного варварства, яке претендує стати «новим» словом у світовій політиці. У 
наше життя повернулися давні теми: історичної кривди з боку Росії, героїки справедливої 
війни, потреби національної консолідації та оборони. Тому з усієї проповідницької спадщи-
ни митрополита Андрея цього разу ми вибрали передусім ті його думки, які стосуються ни-
нішнього стану війни – не оголошеної, але такої реальної та відчутної. 

Митрополит, хоч і прикутий до свого інвалідного крісла, серцем відчував особливості 
воєнного лихоліття. Його душпастирське чуття відразу вловило, що війна спотворює людсь-
кі стосунки й підважує Божий лад у суспільстві. Його перше послання-попередження дато-
ване вже 1 вересня 1939 року: 

Час воєнний утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного розуму, освічено-
го вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а з того нерозважні кроки, шкі-
дливі не тільки для одиниці, але і для загалу, для цілої родини, громади й народу. Ця небез-
пека в положенню так особливо труднім, в якім находиться наш народ, стається прямо 
грізна (Пастирське послання до духовенства про обов'язок перестерігати вірних пе-
ред намовами провокаторів та агітаторів). 
Мине ще кілька років, але війна не змінить свого нелюдського обличчя:  
В часі війни навіть між тими, що не воюють, або й тими, що їх ніщо не ділить, нагро-
маджуються такі небувалі кількості не-порозумінь, спорів, ворожнечі, часом навіть і 
ненависти, що не пізнається цього світу і людей, яких зналося добре ще кілька літ тому. 
Люди діляться, всюди собою зайняті, не мають часу для ближнього, не мають з чого дати 
йому хоч добре слово, усі стали нервові, роздражнення нервів прибирає форми неврасте-
нії, істерії і суспільне, чи може радше товариське життя, стає подібне до того принци-
піяльного «bellum omnium contra omnes» [війна всіх проти всіх (лат.)] Гоббеса, наслідком 
чого проста зичливість і християнська любов ближнього стає товаром дуже рідким, доро-
жчим від масла чи сала (Пастирське послання на Великдень для читачів часописів 
«Краківські Вісті», «Львівські вісті» та «Рідна Земля»). 



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 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 не-
знанням Христа» – навчає святий Єронім. І тому, 
щоб пізнати Христа, треба читати Святе Письмо, 
яке, за словами 
апостола Павла, 
«натхненне Бо-
гом і корисне, 
щоб навчати, 
докоряти, на-
правляти, вихо-
вати у справед-
ливості, щоб 
Божий чоловік 
був досконалий, 
до всякого доб-
рого діла гото-
вий» (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 

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 

2/02/2014 Matthew 22, 23-46 Exodus 15-16 Psalm 33 

3/02/2014 Matthew  23 Exodus 17-18 Psalm 34 

4/02/2014 Matthew  24, 1-28 Exodus 19-20 Psalm 35 

5/02/2014 Matthew  24, 29-51 Exodus 21-22 Psalm 36 

6/02/2014 Matthew  25, 1-13 Exodus 23-24 Psalm 37 

7/02/2014 Matthew  25, 14-46 Exodus 25-26 Psalm 38 

8/02/2014 Matthew  26, 1-13 Exodus 27-28 Psalm 39 



Тропарі та читання 

ЛІТУРГІЯ СВ. ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 

Антифон 1 

Стих 1: Во ісході Ізраїлевім із Єгипту, * дому Яко-

ва із людей варварів (Пс. 113,1). 

Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси 

нас. 

Стих 2: Стала Юдея святиня його, * Ізраїль – во-

лодіння Його (Пс. 113,2). 

Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси 

нас. 

Стих 3: Море виділо і побігло, * Йордан повернув-

ся назад (Пс. 113,3). 

Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси 

нас. 

Стих 4: Що з тобою, море, що Ти побігло, * і з то-

бою, Йордане, що Ти повернувся назад? (Пс. 113,5). 

Приспів: Молитвами Богородиці, * Спасе, спаси 

нас. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і 

повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Єдинородний Сину: 

Антифон 3 

Стих 1: Прийдіте, возрадуємося Господеві, вос-

кликніть Богу, Спасителеві нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, * що хрестився в 

Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Стих 2: Ідім перед лицем його з ісповіданням і 

псалмами воскликнім йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, * що хрестився в 

Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Стих 3: Бо Бог – великий Господь і цар великий по 

всій землі. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, * що хрестився в 

Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Священик: Премудрість, прості. 

Люди: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, * що хрестився в 

Йордані від Йоана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний, 

* погребення прийняв Ти тридневне, * щоб нас виз-

волити від страстей. * Життя і воскресення наше, * 

Господи, слава Тобі. 

Тропар, глас 1: Коли в Йордані хрестився Ти, Гос-

поди, * Троїчне явилося поклоніння: * бо Родителя 

голос свідчив Тобі, * возлюбленим Сином Тебе нази-

ваючи; * і Дух у виді голубинім засвідчив твердість 

слова. * Явився Ти, Христе Боже, * і світ просвітив, 

слава Тобі. 

+Слава Отцю і Сину, і Святому Духові 

Кондак, глас 8: Воскресиш з гробу, * умерлих воз-

двигнув Ти * і Адама воскресив Ти, * і Єва ликує в 

твоїм воскресенні, * і світу кінці торжествують * 

востання Твоє, * Многомилостивий. 

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

Кондак, глас 4: Явився єси днесь вселенній * і світ-

ло Твоє, Господи, знаменувалося на нас, * що зі зро-

зумінням оспівуємо Тебе: * Прийшов єси і явився 

єси – Світло неприступне. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість Твоя на 

нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим нале-

жить похвала (Пс. 32,1).  

Апостол: 

Troparions and reading 

LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 

First Antiphon 
Verse 1: When Israel came forth from Egypt,* the house of Jacob 

from an alien (Ps 113:1).  

Refrain: Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save 

us.  

Verse 2: Judah became His sanctuary,* Israel His dominion (Ps 

113:2) 

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save 

us. 

Verse 3: The sea beheld this and fled,* the Jordan turned back on its 

course (Ps 113:3). 

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save 

us. 

Verse 4: Why was it, O sea, that you fled,* that you, O Jordan, 

turned back on your course? (Ps 113:5) 

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save 

us. 

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now 

and for ever and ever. Amen. 
Only-begotten Son… 

Third Antiphon 
Verse 1: Come, let us sing joyfully to the Lord, let us acclaim God, 

our Saviour. (Ps 95:1) 

Refrain: Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who 

sing to You: Alleluia. 

Verse 2: Let us come before His face with praise, and acclaim Him 

in psalms. (Ps 95:2) 

Refrain: Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who 

sing to You: Alleluia. 

Verse 3: For God is the great Lord and the great king over all the 

earth. (Ps 95:3) 

Refrain: Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who 

sing to You: Alleluia. 

Priest: Wisdom! Stand aright. 

People: Come, let us worship and fall down before Chrsit. (Ps 95:6) 

Refrain: Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who 

sing to You: Alleluia. 

Troparion (Tone 8): You came down from on high, O Merciful 

One,* and accepted three days of burial* to free us from our suffer-

ings.* O Lord, our life and our resurrection,* glory be to You. 

Troparion (Tone 1): When You, O Lord, were baptized in the Jor-

dan,* worship of the Trinity was revealed;* the voice of the Father 

bore witness to You,* naming You the “beloved Son,”* and the Spirit 

in the form of a dove confirmed the Word’s certainty.* Glory to You, 

O Christ God,* who appeared and enlightened the world. 

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

Kontakion (Tone 8): When You rose from the tomb,* You also 

raised the dead and resurrected Adam.* Eve exults in Your resurrec-

tion,* and the ends of the world celebrate Your rising from the dead* 

O most merciful One. 

Now and for ever and ever. Amen. 
Kontakion (Tone 4): Today You have appeared to the world* and 

Your light, O Lord, has been signed on us,* who with knowledge sing 

Your praises.* You have come, You have appeared, O unapproacha-

ble Light. 

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 first epistle of St. Paul to the Ephesians (Eph. 



До Ефесян послання святого апостола Павла читан-

ня (Еф. 4, 1-6; 1 Тм. 4, 9-15). 
Браття, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися 

достойно покликання, яким вас візвано, в повноті покори 

й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один одного 

в любові, стараючися зберігати єдність духа зв'язком ми-

ру. Одне бо тіло, один дух, айв одній надії вашого покли-

кання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, од-

не хрищення. 6 Один Бог і Отець усіх, що над усіма й че-

рез усіх і в усіх.  

Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я гідне. 

На це бо й трудимося та боремося, тому що ми поклали 

нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх лю-

дей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм 

молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних 

у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті. Заки я прийду, 

віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не 

занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з 

накладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь 

увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. 

Алилуя, глас 5: 

Стих: Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, 

сповіщу з роду в рід істину Твою устами моїми (Пс. 88,2). 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небе-

сах приготовиться істина Твоя (Пс. 88,3). 

Євангелія 

Від Матея святого Євангелія читання (Мт. 4, 12-17; 

Лк. 19, 1-10). 
Почувши, що Йоана ув'язнено, Ісус повернувся в Гали-

лею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, 

що при морі, на границях Завулона та Нафталі, щоб збу-

лося те, що сказав був пророк Ісая: “О земле Завулона та 

земле Нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, 

поганська Галилеє! Народ, який сидів у темноті побачив 

велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, - 

зійшло їм світло.” З того часу Ісус почав проповідувати й 

говорити: “Покайтесь, бо Небесне Царство близько.” 

Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). А 

був там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над мита-

рями й був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, 

але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він 

наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо 

Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус 

глянув угору і сказав до нього: “Закхею, притьмом злізай, 

бо я сьогодні маю бути в твоїм домі.” І зліз той швидко і 

прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати 

та й казали: “До чоловіка грішника зайшов у гостину.” А 

Закхей устав і до Господа промовив: “Господи, ось поло-

вину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і по-

кривдив, поверну вчетверо.” Ісус сказав до нього: 

“Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авра-

ама. Син бо Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що 

загинуло.” 

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, царя – 

Христа, що хрестився в Йордані. 

І ірмос, глас 2: Не зуміє ніякий язик достойно благохва-

лити, тривожиться й ум, і то надсвітній, коли оспівує Те-

бе, Богородице; одначе Ти, благая, прийми віру, бо любов 

нашу божественну знаєш, бо Ти є християн заступниця, 

Тебе величаємо. 

Причасний: Явилася благодать Божа спасительна всім 

людям (Тт. 2,11). Другий причасний: Хваліте Господа з 

небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.   

4, 1-6; 1 Tim. 4, 9-15). 

Brethren, I therefore, a prisoner for the Lord, beg you to lead a 

life worthy of the calling to which you have been called, with all 

lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in 

love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of 

peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to 

the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one 

baptism, one God and Father of us all, who is above all and 

through all and in all. 

Timothy, the saying is sure and worthy of full acceptance. For to 

this end we toil and strive, because we have our hope set on the 

living God, who is the Savior of all men, especially of those who 

believe. Command and teach these things. Let no one despise 

your youth, but set the believers an example in speech and con-

duct, in love, in faith, in purity. Till I come, attend to the public 

reading of scripture, to preaching, to teaching. Do not neglect the 

gift you have, which was given you by prophetic utterance when 

the council of elders laid their hands upon you. Practice these du-

ties, devote yourself to them, so that all may see your progress. 

Alleluia (Tone 5):  
Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from genera-

tion to generation I will announce Your truth with my mouth (Ps 

88:2). 

Verse: For You have said: Mercy shall be built up for ever; in 

the heavens Your truth shall be prepared (Ps 88:3). 

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matt. 

4, 12-17; Lk. 19, 1-10). 

Now when he heard that John had been arrested, he withdrew 

into Galilee; and leaving Nazareth he went and dwelt in Caperna-

um by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, that what 

was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: "The land of 

Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jor-

dan, Galilee of the Gentiles -- the people who sat in darkness have 

seen a great light, and for those who sat in the region and shadow 

of death light has dawned." From that time Jesus began to preach, 

saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." 

He entered Jericho and was passing through. And there was a 

man named Zacchaeus; he was a chief tax collector, and rich. And 

he sought to see who Jesus was, but could not, on account of the 

crowd, because he was small of stature. So he ran on ahead and 

climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass 

that way. And when Jesus came to the place, he looked up and 

said to him, "Zacchaeus, make haste and come down; for I must 

stay at your house today." So he made haste and came down, and 

received him joyfully. And when they saw it they all murmured, 

"He has gone in to be the guest of a man who is a sinner." And 

Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of 

my goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of 

anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today 

salvation has come to this house, since he also is a son of Abra-

ham. For the Son of man came to seek and to save the lost." 

Instead of “It is truly…”: O my soul, magnify Christ the King, 

baptized in the Jordan. 

Irmos (Tone 2): Every tongue is at a loss to praise you as is 

your due, O Mother of God. Even a spirit from above is filled 

with dizziness when seeking to sing your praises. But since you 

are good, accept out faith, for you know well our love inspired by 

God. For it is you who protect all Christians; therefore, we magni-

fy you. 

Communion Verse: The Grace of God has appeared, bringing 

salvation to all (Ti 2:11). Second Communion Verse: Praise the 

Lord from the heavens; praise Him in the highest (Ps 148:1). Al-

leluia! (3x)  



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. 

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.); 

Середа - Wednesday 28/01/15 

Coburg, Coburg East, Coburg North 

(Fr. B.K.); Brighton, Brighton East, El-

wood, Elsternwick, Middle Park, (Fr. 

P.S.); Blackburn (Deacon M.Z.); North 

Melbourne, Docklands (Deacon J.Mc.); 

Четвер - Thursday 29/01/15 

Beaumaris, Bentleigh East, Highett, 

McKinnon, Mordialloc, Ormond (Fr. 

P.S.); Bundoora, Mill Park, Eltham, Di-

amond Creek (Fr. B.K.); Templestowe, 

Templestowe Lower, (Deacon M.Z.); 

Park Orchards, Warrandyte, (Deacon 

J.Mc.); 

П’ятниця – Friday 30/01/15 

Doveton, Endeavour Hills, Hallam, 

Hampton Park (Fr.P.S.&Fr.B.K); Caul-

field North, Caulfield South, (Deacon 

J.Mc.); Balwyn North, Canterbury, Sur-

rey Hills (Deacon M.Z.); 

Субота – Saturday 31/01/15 

Cranbourne North, Cranbourne South, 

Tynong North, Trafalgar, Yarragon, 

Drouin, Warragul, (Fr. P.S.); 

Неділя – Sunday 01/02/15 

Moe, Newborough, Maffra, Heyfield, 

Yallourn, Morwell, Traralgon, (Fr. 

P.S.); 

Понеділок - Monday 02/02/15 
Burwood; Camberwell; Box Hill North; 

(Fr. B.K); Chadstone, Malvern Eas, 

Carnegie, Murrumbeena, (Fr. P.S. & 

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. 

§ 505 Благословення є дією Самого Бога на добро та спасіння людини. Бог благос-
ловить Адама і Єву, щоб вони росли й множилися (пор. Бут. 1, 28); після потопу 
благословить Ноя (пор. Бут. 9, 1). Бог благословляє Авраама, щоб він став благос-
ловенням для всіх племен землі (пор. Бут. 12, 2-3). Це Боже благословення здійс-
нюється в Ісусі Христі (пор. Гл. 3, 14-16). Церква через літургійний жест благосло-
вення уділяє це Христове благословення всьому світові. Коли священик благослов-
ляє рукою, то складає пальці так, що вони зображають букви ІС і ХС, тобто – Ісус 
Христос. Це означає, що через священика благословляє Сам Господь, «бо не лю-
дина благословить, а Бог благословить її рукою і словами».  
§ 506 Церква, як благословляюча Мати, молитовно схиляється над людиною у день 
її приходу в світ, тоді молиться з нагоди надання імені восьмого дня, щоб сорокового дня після народження 
поблагословити матір і дитину. Коли діти йдуть до школи, Церква благословить їх на навчання. Коли в под-
ружжі немає дітей, Церква благословить його на плідність чином Благословення шлюбного ложа. Тих, хто 
звершує подвиг освячення у християнському подружжі, Церква благословить у 25 і 50 річницю шлюбу. Коли 
люди хворіють, Церква перебуває біля їхнього ложа з моліннями; вона ж супроводжує вмираючих молитва-
ми «на вихід душі з тіла». 
§ 509 Церква благословляє свічки на свято Стрітення Господнього, щоб нагадати про Христа як «світло на 
одкровення народам»; галузки на Вербну неділю, щоб прикраситися «галузками чеснот» і ними зустрічати 
прихід Христа. Церква вчить любити Боже творіння, коли освячує воду на Богоявлення (Йордан) та за ін-
ших нагод, коли заквітчує домівки на «Зелені свята», прикрашає Божі храми найкращими витворами церко-
вного мистецтва. Усе це робиться для того, щоб кожна людина розуміла, що Божим благословенням є кож-
на хвилина її життя, подарована Богом для освячення і спасіння цього життя. 



Дата 

Date 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

Година 

Time 

25.01.2015 

Неділя 

Sunday 

Неділя про Закхея (глас 8) 

Неділя по Богоявленні 
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; 

10 am; 

 

10 am  

26.01.2015 

Понеділок 

Monday 

Святих Мучеників Єрміла і Стратоніка 

  

Holy martyrs Hermylus and Stratonicus 

читання/reading 

1 Pt. 2, 21-3, 9 

Mark 12, 13-17 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
10 am 

27.01.2015 

Вівторок 

Tuesday 

Віддання празника Богоявлення. Преподобних 

отців у Синаї і Раїті повбиваних 

  

The leave-taking of the feast of the Theophany of our 

Lord. Venerable martyrs at Sinai and Raltho 

читання/reading 

1 Pt 3, 10-22 

Mark 12, 18-27 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

28.01.2015 

Середа 

Wednesday 

Преподобних Павла Тебського і Йоана Кущника 

  

Venerable father Paul of Thebes and John the Hut-

Dweller 

читання/reading 

1 Pt. 4, 1-11 

Mark 12, 28-37 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

29.01.2015 

Четвер 

Thursday 

Поклін чесним оковам святого апостола Петра 

  

Veneration of the chains of the holy Apostle Peter 

читання/reading 

1 Pt. 4, 12-5, 5 

Mark 12, 38-44 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

30.01.2015 

П’ятниця 

Friday 

Преподобного і богоносного Антонія Великого 

  

Venerable father and God-bearer Anthony the Great 

читання/reading 

2 Pt. 1, 1-10 

Mark 13, 1-8 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

31.01.2015 

Субота 

Saturday 

Святих Атанасія і Кирила, архиєпископів Олек-

сандрійських 

  

Holy fathers Athanasius and Cyril, archbishops of 

Alexandria 

читання/reading 

2 Tim. 2, 11-19 

Luke 18, 2-8 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9:30 am 

01.02.2015 

Неділя 

Sunday 

Неділя Митаря і Фарисея (глас 1) 

Преподобного Макарія Єгипетського. 

  

Publican and Pharisee Sunday (Tone 1) 

Veberable Macarius the Great of Egypt. 

читання/reading 

2 Tim. 3, 10-15 

Luke 18, 10-14 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 

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. 

Оповіді — Marriage bans 
Бажають ступити в подружній стан Гендрік Сміт, син Евнера Сміта та Долорес з родини 
Квістадіо, народжений 2/9/1983 в Брізбені, проживає в Pascoe Vale Sth, належить до Церкви 
Ісуса Христа святих останніх днів, стану вільного та Алеся Новак, дочка Сідні Новака та Тере-
зи з роду Шумук, народжена 10/02/1987 в Мельбурні, проживає в Pascoe Vale Sth, Українського 
Католицького обряду, стану вільного 

Marriage bans between Hendrik Smit, son of Evwert Eddie Smit  and Dolores nee Quistadio, born 

on 2/9/1983 in Brisbane, resides in Pascoe Vale Sth, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 

never validly married and Alesia Novak, daughter of Sydney Novak and Teresa nee Szumuk, born 

on 10/2/1987 in Melbourne, resides in Pascoe Vale Sth, Ukrainian Catholic, never validly married 


