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БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ, НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!   PRAY FOR UKRAINE. 

ПОРЯДОК ВІДВІДИН ЗІ СВЯЧЕНОЮ ВОДОЮ 
ROSTER FOR BLESSING HOMES WITH HOLY WATER 

 9.02.2015:  Понеділок  -     Monday:         Meadow Heights, Roxburgh Park. 
 10.02.2015:  Вівторок  -     Tuesday:          Altona North 
 11,02.2015:  Середа  -         Wednesday:     Strathmore. 
 12.0.2015:   Четвер  -          Thursday:        Broadmeadows, Jacana.            
 13.02.2015:  П’ятниця  -    Friday :             Brooklyn, Williamstown. 
 14.02.2015:  Субота       -    Saturday:         Catch-up day        
 

Неділя Блудного Сина 
Кондак (г.3): Віддалились ми безумно від 
Отцевої слави, у безчесті розтративши багацтво, 
яке ти передав нам. Тим-то словами блудного 
сина взиваємо: Згрішили ми перед тпбпю, Отче 
щедрий! Прийми нас розкаяних і вчини 
наємниками своїми.    
З Утрені: Споглян, Христе, на сердечну скруху, 
глянь на моє навернення! Дивись на мої сльози і 
не відкинь мене, Спасе, але з милосердя свого 
знову обійми і причучи до великої спільноти тих, 
що спасаються, щоб і мені з вдячністю оспівувати 

твоє милосердя. 
   Як розбійник кличу:  Пом’яни мене! Як митар, розчулений, б’юся сьогодні в 
груди і взиваю:  Очисти мене, Всещедрий, від усіх злих діл моїх ю, єк 
блудного, прийми мене, Всецарю, щоб могти оспівувати твою безмірну 
вибачливість. 
    Світлими твоїми молитвами, Діво, просвіти, молюся, мої душевні очі, 
замрячені злобою, і наведи мене на дорогу покаяння, щоб належно піснями 
величати тебе, що Боже Слово понад усяке слово породила. 

ПОМ’ЯНИКИ 

 Великий Піст починається цього року у понеділок 23-го лютого. Під час посту у 
нашій церкві що тижня (середами) будуть правитися сорокоусти (заупокійні 
богослуження) за всіх померших з Ваших родин. Пом’яники на столі у притворі 
церкви. Якщо трева то прошу доповнити іменами померлих.    
                                           COMMEMORATION BOOKLETS 
  Great Lent begins on Monday the 23 of February. During Great Lent we shall be 
having our traditional commemoration of the dead (Wednesdays). Commemoration 
booklets are on the table in the church entrance. If necessary please add new names.  
   



Email: eparchy@catholicukes.org.au                                          Web: www.catholicukes.org.au 

Катедральна Парафія 
North Melbourne 

Phone  9320 2566 
Fax    9320 2544 

Монастир Сестер Василіянок 
North Melbourne 

Phone/Fax 
9329 0749 

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці Geеlong    Phone/Fax 5278 8349, mob. 0417 060 892 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 

Род. Перткініс. і Род. Макогон А.   

 Неділя  1.2. 2015  - $206.90 
Трета таца на прикрасу церкви:  $ 101.70 

Жертводавцям щира подяка 

8. 2. 15 
НЕДІЛЯ 

Неділя Блудного Сина   
Преп. Ксенофонта і Марії 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

2 Тим. 3, 10-15 
Лука  18, 10-14 

9. 2. 15 
ПОНЕДІЛОК 

 Перен.  мощей св. Івана 
 Золотоустого  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія за пок. 
Василя Когута, річ. смерти  

1 Івана, 2, 18-3,10 
Марко  11, 1 –11 

10. 2. 15 
ВІВТОРОК 

Преп.  Єфрема Сирійця  9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

1 Івана    3, 11-20 
Марко  14, 10-42 

11. 2. 15 
СЕРЕДА 

Перен. мощей свящ. Ігнатія    9.00 
ранку 

Свята В Літургія   
 

  1 Івана   3, 21-4,6  
Марко  14, 43-15,1 

12. 2. 15 
ЧЕТВЕР 

Святт. Василія, Григорія, 
Івана Золотоустого 

9.00 
ранку 

Свята Літургія Євреїв  13, 7–17 
Матей 5, 14-19 

13. 2. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Безср. і чудот. Кира і Івана 9.00 
ранку 

Свята Літургія    2  Івана 1, 1-13 
Марко 15, 22-25,33 

14. 2. 15 
СУБОТА 

Мученика Трифона 9.00 
ранку 

 Св ята Літургія  
 

1 Кор. 10, 23-28 
Лука 21,8-9,25-27, 

15. 2. 15 
НЕДІЛЯ 

Неділя М’ясопусна 
Стрітення Господнє  

                    

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Євр. 7, 7-17 
Лука  2, 22-40 

Блаженніший Святослав відповіді на 100 запитань  молоді 
Ціна $10 просимо звертатися до п-і Олі Юрца. Поручаю всім замовляти. 

В НЕДІЛЮ  8.02.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 12.02.2015 СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 

SALE OF CHURCH CALENDARS FOR 2015 
Calendars for our Eparchy for 2015 with 14 beautiful icons from the Museum of Bishop 
Ivan Prasko in Melbourne are available in our church hall after the Sunday Liturgy at a cost 
of only $12 from Mrs. Sofia Mazur. Сalendars аre an excellent gift for relatives and friends 
here, in Ukraine as well as overseas. 

UKRAINIAN ARTS & CRAFTS MUSEUM OF BISHOP IVAN PRASKO 
EXHIBITION  -  MUSEUM ENRICHED WITH NEW EXHIBITS 

Patriarchal Josef cathedral hall in North Melbourne 
The exhibition will be open from 9 am to 1 pm every Sunday. 



 

Довідка від прес-служби Львівської архиєпархії: Цей образ є особливою реліквією 
для християн. У Церкві він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, 
Зображення з Едесси або Мандиліон, що в перекладі означає «обрус». 
Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Відомо кілька версій 
походження цієї святині, з яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про 
праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша 
вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в 
чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя. 
Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній, як неоціненний скарб християнської 
традиції, зберігається у Папській захристії Сикстинської капелли. Щороку він 
виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці 
Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, 
котра тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя. 

Початок шкільного року  
 Новий навчальний Рік в українській парафіяльній братцькій школі ім. Митр. 
Андрея Шептицького розпнеться 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 навчитись української 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      An-
drej Sheptyckyj will commence on Saturday, the 7th of February 205. We re-
quest 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 spirituality of our church. Support our school and re-
main a vital and integral part of our Ukrainian community. 

———————————————————————————————————— 
ПОВІДОМЛЕННЯ  - ЗАПРОШЕННЯ 

 Запрошуємо на гарячий сніданок до церковної залі. Гостям завжди раді. 
   

РІЗДВ'ЯНІ ПОЖЕРТВИ: По $40: Родина Васильчишин, По $25: Я. Дутка. По $20: 
Стефанія Ґерчук, Іван Ільків, Петро Слободян. ОЛИВА ДО СВІЧОК: $100: А. Сорока 
ЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ:  $70:  Б. Лех  НА ГОСПОДАРЯ:  $20: П. Демянчук,              

ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА. 

ПОДЯКА. Висловлюємо щиру подяку п. Стефанові Старек за виготовлення  СD 
 і касетки та знимки з відвідин Патріарха Святослава до парафіяльної церкви в 
Ардір А також CD  Блаженніший Святослав відпові на 100 запитань молоді. 
                                      Поручаємо придбати і нераз використати. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 В неділю 15-го лютого 2015  о. Іван Мисів відправить приміційну Св. Літургію і 
уділить новоєрейцьке благословреня присутним. Після відправи у церковній 
залі привітаямо о. Івана і побажаємо успішної праці у Христовому 
винограднику. Заохочую до численної участи.    



ПАТРІАРХ УГКЦ:  РОЗДІЛІТЬ ДОБУ НА ЧАСТИНИ І БЕЗПЕРЕРИВНО 
МОЛІТЬСЯ ЗА ВІЙСЬЛКО ТА УКРАЇНУ 

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав вірян до 
безперервної молитви за українське військо, за 
призовників, їхніх батьків та мешканців сходу, які гинуть 
від холоду та голоду. 
Таке прохання першоєрарх озвучив 30 січня у Львові, у 
соборі св. Юра, під час вшанування Нерукотворного образа 
Христа. 
«Я прошу вас, кожного з вас, кожного молільника, який 
прибув, аби поклонитися тій реліквії, будьте отакими 
ангелами-охоронцями, які день і в ніч моляться за наше 
військо, за хлопців, яких кличуть поповнити лави українського війська. За їхніх 
матерів, за тих, хто постраждав, залишився без дому. Молімося за поранених, за тих, 
хто потрапив у полон, хто по тій лінії фронту вмирає з голоду і холоду. Бо їм не дано 
сьогодні тієї ласки, яку ми маємо сьогодні у тому святому храмі», - сказав він. 
«Я хочу закликати усю нашу Церкву до неустанної молитви за Україну», - попросив 
Патріарх. 
Глава УГКЦ повідомив, що з проханням про посилену молитву до нього та владик 
Синоду зверталися наші бійці. Відтак він нагадав людям про заклик Церкви щоденно 
молитися за державу. 
«Сьогодні до нашого Синоду звернулися воїни, які просили посилити молитви. Отож, 
я прошу, перш за все пам’ятайте про 9-ту годину кожного вечора. Пам’ятайте про 
заклик, про молитву і піст по наших єпархіях і екзархатах. Розділіть добу, яка має 24 
години, на частини і молімося безперервно», - наголосив Патріарх Святослав 
(Шевчук).                                                                                                                 

 
 

 30 січня, прийшли до львівського собору св. Юра вшанувати одну з 
найдавніший християнських святинь – Нерукотворний образ Христа. В 
Україну реліквія потрапила з Ватикану. Появу святині у Львові 
представники УГКЦ трактують, як символічний акт підтримки Святим 
Престолом нашої держави у складний для неї час і важливим знаком 
надії. 
Патріарх Святослав (Шевчук) у співслужінні з владиками Синоду 
УГКЦ цього дня відслужив Вечірню та відкрив для привселюдного 
почитання Нерукотворний образ.«Сьогодні ми маємо унікальну 
можливість побачити Боже обличчя. Ми маємо унікальну реліквію, яка 
є свідком земного життя. Вдумаємося, Христос особисто взяв у руки 
цей обрус, сам особисто притулив до свого обличчя. І тому цей обрус 
називається нерукотворний», - сказав Глава УГКЦ, звертаючись до 
вірян. 

Патріарх Святослав подякував Папі за те, що реліквія потрапила до України, покинувши 
вперше за сто років Рим. 
«Ми сьогодні складаємо сердечну подяку Святішому Отцеві за те, що він благословив, щоби 
ця реліквія прибула до нашої багатостраждальної землі. І це є ще один жест папської 
підтримки, солідарності і благословення для нашого народу. Разом з тим це є великий знак 
надії», - заявив він. 
Блаженніший Святослав також нагадав вірянам, що Україна зараз переживає надзвичайно 
драматичні події та закликав людей посилити свою молитви за державу.вірянам, що Україна 
зараз переживає надзвичайно драматичні події та закликав людей посилити свою молитви за 
державу.                       Довідка на 3-тій сторнці. 



«Нехай Божа мудрість поведе нас»  
Пастирське послання Блаженнішого Святослава  

з нагоди Року пам’яті  
митрополита Андрея Шептицького 

 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та 
Митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному 
духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим 
братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим  
Дорогі в Христі! 

Згідно з рішенням Синоду Єпископів Української Греко- Католицької Церкви, 1 
листопада 2014 року в нашій Церкві розпочався Рік митрополита Андрея 
Шептицького. Це рік, в котрому виповнюються дві круглі дати: 70-ліття з дня смерті 
Митрополита, яке ми вже церковно відзначили, та 150-ліття з дня його народження, 
до якого ще тільки готуємося. Ці великі ювілеї належить гідно вшанувати. Адже 
столітній ювілей Андрея Шептицького публічно відзначали хіба на поселеннях, тоді 
як на матірних землях голос нашої Церкви був скутий заборонами й репресіями. Ім’я 
Митрополита молитовно згадували лише за щільно затуленими вікнами підпільних 
молитовних зібрань чи за колючим дротом сибірських таборів. Теперішня релігійна 
свобода, яка принесла нам найвищий дар – можливість вільно молитися Богові, 
створює також нагоду гідно й усім миром відзначити 150-річчя цього великого 
церковного мужа. Так, він справді був великим у ділах своїх: це батько Церкви й 
етнарх бездержавного народу. За переказами, він почувався позиченим своїм славним 
родом, окрасою якого став. Але ще більше він був нам позичений Богом, коли на 
Церкву й народ наш насувалася руїна ХХ століття й люди потребували Пастиря, 
духовний рівень якого відповідав би викликам часу. А далі, коли Господь забрав цю 
душу назад на небо, сталося диво. Бо народ усвідомив, що має у своїх руках великий 
скарб. Ніби та піщинка в мушлі, що обростає перламутром і врешті стає перлиною, 
так і постать митрополита Шептицького, огорнута добрими ділами, опоясана 
безцінними письменами, освячена жертовним свідченням, стала перлиною нашого 
християнського благочестя. Митрополит Андрей промовляє до людей усім своїм 
життям. Для нас він – пастир, богослов, вихователь, проповідник, святитель, 
будівничий, меценат, дипломат та святий учитель віри. Перелік зробленого ним 
ніколи не буде вичерпним. Він – приклад для всього духовенства, як можна вірно і 
жертовно служити Божому народові. Бо митрополит Андрей не лише кермував 
Церквою – розбудовував цілу християнську цивілізацію, привносячи християнські 
цінності в такі суспільні сфери, як освіта, наука, мистецтво, охорона здоров’я, 
законодавство тощо. І всюди він діяв справді як слуга Божий. Шептицький поступово 
реформував літургійне життя парафіяльних громад, очищуючи його від неорганічних 
домішок, запозичених із домінантної тоді римо-католицької традиції. З допомогою 
свого молодшого брата, блаженного архимандрита Климентія, митрополит Андрей 
відновив чернече життя згідно з давнім студитським уставом. Йому, членові 
зреформованого Чину святого Василія Великого, Церква завдячує заснування східної 
гілки редемптористів та кількох інших західних згромаджень, як також нових 
жіночих спільнот богопосвяченого життя апостольського виміру. 

 

 



Основою його концепції Української Церкви було питання єдиного Київського 
патріархату, ідею якого висували ще за часів київських митрополитів Петра Могили 
та Йосифа Велямина Рутського. Модель церковної єдності, в якій було б визнано 
провід Петрового намісника, була для митрополита Андрея запорукою вірності 
Христовій волі та євангелській науці, а заразом – ключем до свободи Церкви від 
надмірного втручання державних властей, яке не раз в історії оберталося 
підпорядкуванням Церкви політичним цілям. Усе своє життя митрополит 
Шептицький невтомно працював над зціленням церковного розколу між 
православним Сходом і католицьким Заходом. Він вірив, що Господь дав 
українському народові особливе посланництво в цій справі. Завдяки своїм унійним 
зусиллям владика Андрей був справжнім предтечею Другого Ватиканського Собору 
та сучасного екуменічного руху, особливо в царині православно-католицьких 
відносин. Як один із найзаможніших українців в Галичині, митрополит Андрей 
вживав своє багатство не для власної вигоди чи для життя в розкошах, а задля 
загального піднесення свого народу. Сприяв розвитку кооперативного господарства, 
надавав стипендії перспективним молодим людям для вищих студій у різних 
ділянках науки – від богослов’я до мистецтва, історії, права та економіки. У 1905 
році створив одну з найвидатніших збірок українського мистецтва як приватну 
фундацію, передаючи її в 1913 році українському народові і цим засновуючи 
Національний музей у Львові. У тому ж Львові він започаткував Народну лічницю 
(сьогодні Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького) для обслуговування 
насамперед бідних. Засновував читальні, школи, дитячі захоронки (садки). 
Закінчивши докторські студії в університетах Кракова, Вроцлава, Мюнхена та Відня, 
він добре розумів надзвичайну вагу вищої освіти та мріяв про те, щоб у Львові 
створити Український католицький університет. Коли польська влада цього йому не 
дозволила, він не склав рук, а як перший крок до майбутнього університету, створив 
Греко-католицьку богословську академію у Львові, призначивши на ректора о. д-ра 
Йосифа Сліпого. 
Як добрий пастир, митрополит Анд- рей не вагався виступити на захист бездержав- 
ного 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 католицьки- ми єписко- 
пами видає відоме послання «Україна в передсмертних судорогах». Відтак організо-
вує 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 
пересліду вання українського народу, його Церкви та її духовенства.  

Продовження буде ...... 


