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Початок шкільного року 

Новий навчальний Рік в українській парафіяльній братській школі ім. митр. Андрея Шептицького 
розпочнеться у суботу 7-го лютого 2015. 

О 9:30 буде Божественна Літургія за дітей та молодь та молитва і благословеня на початок шкіль-
ного року. 

Просимо батьків, діти яких ще не ходять до української школи, зголошуватися до нашої школи. У 
нашій школі Ваші діти мають нагоду навчитися української мови, історії, географії, традицій та ре-
лігії. Навчаючи дітей українства і усього українського ми зможемо запобігти їхній асиміляції в Авс-
тралії. 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. 

Divine Liturgy for children and youth and prayers for the begging of school year will stars at 9:30 am. 

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, religion and the spirituality of our church. 
Support our school and remain a vital and integral part of our Ukrainian community!  

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!  

Вічна пам`ять  Eternal memory 
У вівторок припадає 14-та річниця смерті сл. п. Кир Івана Прашка. Сьогодні, у 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 14th death anniversary of Bishop Ivan Prasko. Today on Sunday, 1st Feb-

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



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

Порядок Богослужіння 
01.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am – Божественна Літургія / Divine Lit-

urgy 

04.02.2015 – Середа/Wednesday – 12 am - Молебень / Moleben 

08.02.2015 – Неділя/Sunday – 10 am Божественна Літургія / Divine Litur-

gy 
 

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

тургії: 

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 



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

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

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

Патріарший Фонд 
Patriarchal Fund 

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 СТОРИЦЕЮ! 

 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 consider 

to hire parish hall. 
See Mr. Eugene 
Hawryszko for 

more information. 

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.  

M. O. Pavlyshyn $50.00 

A. J. Repcen $10.00 

І. Юриста $10.00 

Пом’яники 
Великий Піст починається цього року у понеділок 23-го лютого. Під час посту у нашій церкві щотижня 

(п`ятницями) будуть правитися сорокоусти (заупокійні богослужіння) за всіх померлих з Ваших родин. 

Якщо Ви хочете, щоб священики молилися за померлих з Вашої родини, будь ласка зголосіться до п. Орес-

та Кметя або п. Ліди Дзісь у парафіякьній залі. 

Commemoration booklets 
Great Lent begins on Monday the 3rd of March. During Great Lent we shall be having our traditional commemo-

rations of the dead. If you wish for the deceased members of your family to be commemorated, or names added to 

your booklet, please contact Mr. Orest Kmet or Mrs. Lida Dzis in parish hall on Sundays after liturgy.  

§510 У похоронних і поминальних богослужіннях Церква просить милосердного Бога прос-

тити усопшому його гріхи й «оселити душу його у країні живих, в місці світлому, де всі святі 

і праведні спочивають». Тим самим Церква приносить «жертву умилостивлення» за помер-

лих, щоб вони звільнилися від гріха (пор. 2 Мак. 12, 46). 

§250 Якщо людина упокоїлася в Бозі, розкаявшись у своїх гріхах, але ще не здобула духовної 

зрілості – повноти життя у Христі, то вона входить у Царство Небесне «наче крізь вогонь» (1 

Кр. 3, 15). Така людина після смерті потребує духовного лікування – очищення від усякої 

скверни, щоб оселитися у «місці світлому,… де немає болізні, ні печалі, ні зітхання». Такий стан «зцілення» 

усопших у Церкві названо чистилищем: «Всіляка добра і боголюбива душа, коли розв’яжеться від тіла, стає 

здатною відчувати й споглядати очікувані блага, а після очищення від того, що їй заважало, веселиться і радіс-

но прямує до свого Владики». Ось чому Церква молиться за усопших: «Помагаймо їм і пам’ятаймо про них. 

Якщо сини Йова були очищені жертвою їхнього батька, чому ми сумніваємося, що наші жертви за вмерлих 

приносять їм певну втіху? Не вагаймося допомагати тим, що відійшли, і жертвуймо за них наші молитви» 



«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митрополита Андрея Шептиць-
кого 

Зда- валося б, у час війни мають переста-
ти діяти євангельські засади, тому що набирають актуальності 
одвічні закони відплати та помсти. Настає доба, коли створюєть-
ся враження, ніби Бог затуляє від нас своє обличчя. Добрий па-
стир знає, що в таку добу в серцях людей може наступити вели-
ке духовне затемнення. І вони, шукаючи захисту, здатні завдава-
ти одне одному ран. Тоді й ворогу зручно змінити тактику, 
оскільки виграшною стає підривна робота: підбурювання до 

насильницького зведення порахунків, диверсії, дезорганізація суспільного життя. І все це 
публічно мотивується патріотичними гаслами чи воєнними обставинами. Для митрополита 
Андрея це час цілковитої руїни того, що він усе своє життя плекав, – руїни, від якої народ 
тепер треба остерегти:  

Не давайтеся наклонювати до яких-небудь актів насильства або непослуху, заховуйте ро-
звагу й супокій, єдність і згоду, керуйтеся в усім розумом, просвіченим вірою. Божий Закон 
хай буде правилом Вашого поступовання й Вашою ціллю. Ідучи дорогою цією без ніякого 
сумніву найлучше послужите Батьківщині й будучности нашого народу (Пастирське по-
слання до духовенства про обов'язок перестерігати вірних перед намовами прово-
каторів та агітаторів). 
Ніякі людські згляди і ніякі дані приречення не оправдовують гріха проти Божої заповіди… 
Можуть прийти хвилі, в яких будуть вам радити поступування противне вашій совісти 
і Божому  законові. В таких хвилях поступайте завсігди як християни, вірні й послушні 
Божому законові (Про організацію парохій і громади). 
Християнин може і повинен бути патріотом, але єго патріотизм не може бути нена-
вистю і ані не сміє накладати обов’язків, противних вірі...  Любіть всі своє, свого тримай-
теся і про своє дбайте, але стережіться ненависти, бо ненависть се чувство нехристиян-
ське (Християнська робота). 
Найкращим засобом, який припиняє зневірені роздори і створює умови для позитивної 

праці, є національна єдність. Митрополит Шептицький бачив, що в суспільному житті 
українців раз у раз відтворюється їхня фатальна схильність до взаємної ворожнечі, і невтом-
но боровся за примноження єдності. Цим своїм словом він промовляє до нас і сьогодні: 

До осягнення наших національних ідеалів треба нам єдности… Треба нам, оскільки це 
тільки можливе, усунути всякі роздори і все, що ділить, і всіма силами змагати до осяг-
нення, по змозі, якнайбільшої єдности (Лист до православних архиєреїв в Україні). 
Як довго не буде між нами християнської єдности, так довго й найслабший противник бу-
де від нас сильніший (Не убий). 
Найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, поборювання себе взаїмно і випливаюча з роз-
дорів атаманщина, котра вже так дуже много причинилася до руїни і упадку усіх наших 
подій при першій нашій пробі побудувати Укр[аїнську] Державу (Про організацію паро-
хій і громади). 
Для нас, що зовсім недавно пережили зародження української політичної нації, в якій 

поєдналися серця представників багатьох етнічних груп, особливо значущим буде знайти в 
писаннях митрополита Шептицького таку фразу, ніби списану із сьогодення: 

Між вами були люди і іншої національности, які одначе з таким пожертвуванням 
працювали для нашого народу, що стались в повному значенні того слова нашими 
найближчими й найдорожчими співробітниками у винограді Хр[истовому] (Послання до 
монаших Чинів і Згромаджень про переслідування Церкви радян-ською владою та 
обов'язок і надалі працювати для добра Церкви й народу). 



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 Хри-
ста» – навчає 
святий Єро-
нім. І тому, 
щоб пізнати 
Христа, треба 
читати Святе 
Письмо, яке, 
за словами 
апостола Пав-
л а , 
« н а т х н е н н е 
Богом і корис-
не, щоб навча-
ти, докоряти, 
направляти, 
виховати у справедливості, щоб Божий чоловік 
був досконалий, до всякого доброго діла гото-
вий» (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 по-
винно 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 
S c r i p t u r e ,  w h i c h , 
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 

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 

9/02/2014 Matthew  26, 14-35 Exodus 29-30 Psalm 40 

10/02/2014 Matthew  26, 36-56 Exodus 31-32 Psalm 41 

11/02/2014 Matthew  26, 57-75 Exodus 33-34 Psalm 42 

12/02/2014 Matthew  27, 1-14 Exodus 35-36 Psalm 43 

13/02/2014 Matthew  27, 15-26 Exodus 37-38 Psalm 44 

14/02/2014 Matthew  27, 27-44 Exodus 39-40 Psalm 45 

15/02/2014 Matthew  27, 45-66 Leviticus 1-2 Psalm 46 



Тропарі та читання 

ЛІТУРГІЯ СВ. ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї * і воїни сте-

регли пречисте тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний Спасе, 

* даруючи світові життя. * Ради цього сили небесні взива-

ли до Тебе, Життєдавче: * Слава воскресенню Твоєму, 

Христе, * слава царству Твоєму, * слава промислові 

Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання митарські принесім Гос-

подеві * і до Нього приступім, грішні, як до Владики; * 

Він бо хоче спасення всіх людей, * Він відпущення подає 

всім, що каються, * бо ради нас Він воплотився – Бог су-

щий, Отцю собезначальний. 

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

Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть у церкві * і з 

ликами святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з 

архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками лику-

ють, * бо ради нас молить Богородиця превічного Бога. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо 

уповали ми на Тебе (Пс. 32, 22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить 

похвала (Пс. 32, 1). 

Апостол: 

До Тимотея друге послання святого апостола Павла 

читання (2 Тм. 3, 10-15). 

Сину Тимотею, ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, 

моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постій-

ності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали 

мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. Яких то переслідувань 

не переніс я на собі! А від усіх Господь мене визволив! Та 

й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть пе-

реслідувані. А лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим 

до гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені. Ти ж 

тримайся того, чого навчився і в чому переконався. 

Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе 

Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість 

на спасіння. 

Алилуя, глас 1 

Стих: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені 

(Пс. 17, 48). 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість 

помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку (Пс. 

17,51). 

Євангелія 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк.18, 10-14). 

Сказав Господь притчу оцю, “Два чоловіки зайшли в 

храм помолитись: один був фарисей, а другий - митар. Фа-

рисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я 

не такий, як інші люди - грабіжники, неправедні, перелюб-

ці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх 

прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів 

і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Бо-

же, змилуйся надо мною грішним! Кажу вам: Цей повер-

нувся виправданий до свого дому, а не той; бо кожний, 

хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, - 

вивищений.” 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в 

вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 

Troparions and reading 

LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 

Troparion (Tone 1): Though the stone was sealed by the 

Judeans* and soldiers guarded Your most pure body,* You 

arose, O Saviour, on the third day,* and gave life to the 

world.* And so the heavenly powers cried out to You, O Giv-

er of Life;* Glory to your resurrection, O Christ!* Glory to 

Your kingdom!* Glory to Your saving plan,* O only Lover of 

Mankind. 

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

Spirit: 

Kontakion, (Tone 3): Let us bring sighs of sorrow to the 

Lord as did the Publican* and approach the Master as sin-

ners,* for He desires salvation for everyone.* He grants for-

giveness to all who repent.* For as God, the One-who-is, co-

eternal with the Father, He became flesh for us. 

Now and for ever and ever. Amen. 

Theotokion (Tone 3): Today the Virgin stands before us in 

the church,* and together with the choir of saints invisibly 

prays to God for us.* Angels are worshipping with hierarchs,* 

apostles exult with prophets,* for the Mother of God prays in 

our behalf to the eternal God. 

Prokimenon (Tone 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 second epistle of St. Paul to Timothy (2 

Tim. 3, 10-15). 

Timothy son, you have observed my teaching, my conduct, 

my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfast-

ness, my persecutions, my sufferings, what befell me at Anti-

och, at Iconium, and at Lystra, what persecutions I endured; 

yet from them all the Lord rescued me. Indeed all who desire 

to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while 

evil men and impostors will go on from bad to worse, deceiv-

ers and deceived. But as for you, continue in what you have 

learned and have firmly believed, knowing from whom you 

learned it and how from childhood you have been acquainted 

with the sacred writings which are able to instruct you for sal-

vation through faith in Christ Jesus. 

Alleluia (Tone 1): 

Verse: God gives me vindication, and has subdued peoples 

under me. (Ps. 17, 48). 

Verse: Making great the salvation of the king, and showing 

mercy to His anointed, David, and to His posterity for ever. 

(Ps. 17,51). 

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk. 18, 

10-14). 

The Lord said this parable, "Two men went up into the tem-

ple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The 

Pharisee stood and prayed thus with himself, 'God, I thank 

thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulter-

ers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give 

tithes of all that I get.' But the tax collector, standing far off, 

would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, 

saying, 'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, this man 

went down to his house justified rather than the other; for eve-

ry one who exalts himself will be humbled, but he who hum-

bles himself will be exalted." 

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; 

praise Him in the highest (Ps 148:1). Alleluia! (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 

(містить деякі оновлення). Якщо Ви або Ваші діти чи 

знайомі не знаходитеся у парафіяльних списках, будь 

ласка повідомте парафіяльну канцелярію 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 (updated). If you or your relatives or friends are 

not on our parish mailing list, please let us know ASAP, so 

we can include your name in our list and your house will be 

visited and blessed by one of our priests. 

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

North; (Fr. B.K); Chadstone, Chel-

tenham (Fr. I.M.) 

Вівторок - Тuesday 03/02/15 
Tullamarine (Fr. B.K.); Airport West 

(Fr. P.S.& Fr.I.M.); 

Середа - Wednesday 04/02/15 
Epping (Fr. I.B.); Tullamarine 

(Fr.B.K.), (Gladstone Park, Bulla 

(Fr. Z.Ch); Keilor Park (Deacon 

M.Z.); 

Четвер - Thursday 05/02/15 
Thomastown, (Fr. I.B.); Flemington, 

Kensington, Footscray, Footscray 

West, Spotswood, Yarraville, Maid-

stone (Fr. Z.Ch); Narre Warren, 

Narre Warren North, Narre Warren 

South, (Fr. B.K.); South Morang, 

Doreen (Fr. P.S.);  

П’ятниця – Friday 06/02/15 
Niddrie (Fr. A.M.); Fawkner, Camp-

bellfield (Fr. I.B.); Newport, Altona 

North (Fr. Z.Ch.); Keilor East, 

(Deacon M.Z.); Attwood (Fr. I.M.); 

Bendigo, Diggers Rest, Mt Macedon, 

Woodend (Fr. P.S.) 

Неділя – Sunday 08/02/15 
Corowa, Kialla, Kilmore (Fr. P.S.) 

Понеділок – Monday 09/02/15 
Niddrie (Fr. A.M.); Derrimut, Hop-

pers Crossing, St. Albans, Point 

Cook (Fr. I.B.); Greenvale 

(Fr.P.S.&Fr.I.M.), Lalor (Fr. B.K.); 

Meadow Heights, Roxburgh Park 

(Fr. Z.Ch.) 

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. 

Оповіді — Marriage bans 

Бажають ступити в подружній стан Гендрік Сміт, син Евнера Сміта та Долорес з родини Квіс-
тадіо, 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 Терези з 
роду Шумук, народжена 10/02/1987 в Мельбурні, проживає в Pascoe Vale Sth, Українського Ка-
толицького 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 

Бажають ступити в подружній Павло Євген Бучма, син Євгена і Лесі Бучма з роду Роман, на-
роджений 6/9/1983 в Мельбурні, Українського Католицького обряду, стану вільного та Роксо-
ляна Ольга Суховерська, дочка Юрія і Наталки Суховерських з роду Онуфрик, народжена 
2/12/1987 в Сіднеї, Українського Католицького обряду, стану вільного 

Marriage bans between Paul Eugene Buczma, son of Eugene and Lesia Buczma nee Roman, born 
on 6/9/1983 in Melbourne, Ukrainian Catholic, never validly married and Roksolana Olha Suchow-
erska, daughter of Jurij and Natalka  Suchowerskyj nee Onufryk, born on 02/12/1987 in Sydney, 
Ukrainian Catholic, never validly married 



Дата 

Date 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Богослуження 

Service 

Година 

Time 

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; 

10 am; 

 

10 am  

02.02.2015 

Понеділок 

Monday 

Преподобного і богоносного Євтимія Великого 

  
Venerable Euthenius the Great 

читання/reading 

2 Pt. 1, 10-2, 9 

Mark 13, 9-13 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

03.02.2015 

Вівторок 

Tuesday 

Преподобного Максима Iсповідника. 
  

Venerable Maximus the Confessor. 

читання/reading 

2 Pt 2, 9-22 

Mark 13, 14-23 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

04.02.2015 

Середа 

Wednesday 

Святого апостола Тимотея. Св. преп.  мученика 
Атанасія Печерського. 

  
Holy apostle Timothe, venerable Athanasium. 

читання/reading 

2 Pt. 3, 1-18 

Mark 13, 24-31 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

05.02.2015 

Четвер 

Thursday 

Священомученика Климентія, єп. Анкірського; 
мученика Агатангела. 

  
The Holy Hieromartyr Clement, Hierarch of Ancyra; 

Holy Martyr Agathangelos. 

читання/reading 

1 Jn. 1, 3-2, 6 

Mark 13, 31-14, 2 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

06.02.2015 

П’ятниця 

Friday 

Преподобної Ксенії Римлянки. 
  

Venerable Xenia of Rome. 

читання/reading 

1 Jn. 2, 7-17 

Mark 14, 3-9 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9 am 

07.02.2015 

Субота 

Saturday 

Св. Григорія Богослова, архиєпископа Царго-
родськогo. 

  
St. Gregory the theologian, archbishop of Con-

stantynopol. 

читання/reading 

2 Tim. 3, 1-9 

Luke 20, 45-21, 4 

Божественна Літур-

гія / Divine Liturgy 

Cathedral 
9:30 am 

08.02.2015 

Неділя 

Sunday 

Неділя Блудного сина (глас 2) 
Преподобного Ксенофонта і дружини його Марії. 

  
Prodigal Son Sunday (Tone 2) 

Venerable father Xenophon and his wife Mary. 

читання/reading 

1 Cor. 6, 12-20 

Luke 15, 11-32 

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. 

Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що в понеділок 26 січня 2015 р., на 92-му році земного життя, отримавши Святі 

Таїнства упокоїлася в Бозі св. п. Олена Пундяк (Blackburn North). Покійна народилася 23.07.1923 в Пінську. 

Залишила в смутку дочку Богданну, зятя Грахама, дочку Лесю, внуків Терезу, Петра, Ларису та Марка. Похорон 

покійної відбудетьсяся в середу 4 лютого о 11:00 в Катедрі Св. Петра і Павла. Парастас буде служитись в вівторок 3 

лютого о 19:00. Родині та знайомим покійної висловлюємо щирі співчуття та просимо молитися щоб Господь Бог 

оселив душу її де праведні спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Monday January 26, 2015 Olena Pundiak passed away peacefully, aged 

92. She was born on 23.07.1923 in Pinsk, and lived in Blackburn North. Loving mother of Bohdanna and Lesia, mother-in-

law of Graham, grandmother of Teresa, Peter, Larysa and Mark. Her funeral will take place on Wednesday, February 4th at 

11 am at the Ss Peter and Paul Cathedral. Parastas will be cerebrated on Tuesday, February 3 rd at 7 pm. 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.  


