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

Перша Неділя Великого Посту -   Стихира у суботу на вечірні 
 Христова Церква прийняла, як прикрасу, чесні і святі ікони:  світле 
зображення Спаса Христа, Богоматері й святих, Просвітившись ними, вона 
пишається благодаттю, відкидащчи й проганяючи єретичне зборище, і радісно 
славить чоловіколюбця Бога, що ради неї добровільно витерпів страждання. 

   В неділю на вечірні  -  Стихири на стиховні  
  Прийдіть, очистьмо себе милостинями й щедрістю дл1я ідних, не 
розтрублюючий не розголошуючи нашої добродійности, щоб не знала лівиця, 
що чинить правиця. Нехай чванлувість не нищить плоду милостині, але до 
того, хто таємне бачить, таємно закличмо: Отче, відпусти нам наші провини, 
як чоловіколюбець.  
  Дивна це зброя  - молитва і піст. Він учинив Мойсея законосписателем, а 
Іллю  ревним виконавцем жертв. У ньому й ми, вірні, триваймо і до Спасителя 
кличмо: Проти тебе єдиного ми згрішили,  - помилуй нас! 
————————————————————————————————————- 

Церква в Потребі - Church in need 
 Кожної неділі під час Великого Посту у нашій церкві збирається трета таца 
під назвою “Церква в Потребі” і вона призначена для потреб Нашої Церкви по 
цілому світі. Кожна і найменша Ваша пожертва допоможе в місійній діяльності 
Української Греко Кастолицькій Церкві. 
   
Every Sunday during the Great Lent we have a third collection in our church, This 
collection I called “church in need” and goes to the needs of our church in the 
whole world. Each and smallest donation will help in missionary activity of Ukraini-
an Catholic Church.    

ПОМ’ЯНИКИ 

 Великий Піст починається цього року у понеділок 23-го лютого. Під час посту у 
нашій церкві що тижнє (середами) будуть правитися сорокоусти ( заупокійні 
богослуження) за всіх померших з Ваших родин. Пом’яники на столі у притворі 
церкви. Якщо трева то прошу допобніти 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.  
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 

Род. Поварчук М. і Род.Солочинська Н.  

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 22.2.2015  - $203.20 

Жертводавцям щира подяка 

1. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

1 Неділя Вел. Посту  Гл.5  
Мучч.Памфіля, Павла та ін 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Євре. 11, 24-26,32 
Івана 1, 43-51 

2. 3. 15 
ПОНЕДІЛОК 

Вмч. Тиодора Тирона    
9.00 

ранку 

Свята Літургія   1 Тим. 2, 8-15 
Матей  26, 57 –75 

3. 3. 15 
ВІВТОРОК 

Св. Лева папи Римського  9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

1 Тим.  3, 1-9 
Матей   26, 69-75 

4. 3. 15 
СЕРЕДА 

Ап. Архипа   9.00 
ранку 

 Літургія Напередоця- 
Чених Дарів і Парастас   

 Буття  4, 16-26  
Прип.  5,15-6,3 

5.3. 15 
ЧЕТВЕР 

Преп. Мартиніяна 
  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 1 Тим.  4, 1–5 
Матей 27, 27-44 

6. 3. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Преп. Лева Катанського 
 

9.00 
ранку 

    Буття 5, 32-6,8 
Прип. 6, 20-7,3 

7. 3. 15 
СУБОТА 

Преп. Тимотея 
Задушна Субота 

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
 

Євр. 3, 12-16 
Марка 1, 35-44 

8. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

2 Неділя Вел. Посту   Гл.6  
         Свщм. Полікарпа      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Євр. 1,10-2, 3 
Марка  2, 1-12 

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

В НЕДІЛЮ 8.03.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 12.03.2015 СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 

The theme for ”project Compassion 2015” is FOOD FOR LIFE. 
 This lent we are invited to reflect on the sad reality that not everyone in our world 
has access to sufficient food.  Pope Francis spoke in 2013: “it is well known fact that 
current levels of production are sufficient, yet millions of people are still suffering and 
dying if starvation.”  The Project Compassion boxes are on the table. Please take one 
home and make a donation. All our donations go to Ukraine for the needy.  

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. 



  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 УКРАЇНЦІ НА АВДІЄНЦІЇ У ВАТИКАНІ ПОПРОСИЛИ МОЛИТИСЯ ЗА            
        ЗВІЛЬНЕННЯ НАДІЇ САВЧЕНКО 
Група вірян з українською символікою і зображенням 
Надії Савченко попросила 18 лютого Папу Франциска 
молитися за звільнення льотчиці. 
На щотижневій аудієнції у Ватикані до Папи Франциска 
звернулася група вірян з українською символікою з 
проханням молитися за звільнення льотчиці Надії 
Савченко. Про це повідомило Reuters, опублікувавши 
фото понтифіка, який позує поруч з українцями, 

інформує «Корреспондент». 
   Папа Франциск запевнив паломників з України, що молиться за мир у їхній 
батьківщині.  
 Як інформували РІСУ, з нагоди візиту ad limina разом з католицькими єпископами 
західного і східногообрядів, до Риму також прибула група прочан з різних куточків 
України, щоб молитовно пітримати своїх єрархів уа засвідчити єдність з 
Наступникіом свяятого Петра.   
   

 Патріарх Святослав: Жертва Героїв Небесної сотні є пасхальною жертвою 

 У розтрілах на Майдані християни повинні побачити пасхальну жертву Небесної 
сотні. Про це сказав Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав у своєму 
відеоблозі до Дня Героїв Небесної сотні, який, згідно з Указом Президента «Про 
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної сотні», відзначають щороку 20 лютого. 
 

В неділю 22 лютого відправлено 
панахиду за Героїв Небесної сотні 

 В церкві Успення Пресвятої 
Богородиці  при символічній могилі 
після Святої Літургії о. мітрат Зенон 
Хоркавий відправив панахиду за 
Героїв Небесної сотні  в першу 
річницю їхньої смерти на Майдані 
Незалежности в Києві.  
 Кожного року будемо відзначати їхню 
пам’ять Героїв Небесної сотні.                        

 

http://risu.org.ua/article_print.php?id=59071&name=ukrainians_outside_of_Ukraine&_lang=ua&
http://risu.org.ua/article_print.php?id=59071&name=ukrainians_outside_of_Ukraine&_lang=ua&
http://ua.korrespondent.net/


МЕРКЕЛЬ І ПАПА ПОГОВОРИЛИ ПРО УКРАЇНУ 
В суботу, 21 лютого 2015 р., вранці, Святіший Отець 
Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці 
у Ватикані Федерального Канцлера Німеччини Ангелу 
Меркель, яка опісля зустрілася з кардиналом П’єтро 
Пароліном, Державним Секретарем, якого 
супроводжував архиєпископ Поль Річард Ґаллаґер, 
відповідальний за стосунки з державами. 
Під час розмов, як зазначається у комюніке 

Ватиканського прес-центру, з огляду на те, що в південнонімецькому регіоні Баварії 
незабаром відбудеться зустріч «Великої сімки», особливу увагу було присвячено 
питанням міжнародного характеру, особливо наголошуючи на боротьбі з голодом та 
бідністю. 
Як йдеться у повідомленні, заторкнуто проблеми, пов’язані з визискуванням людей та 
правами жінок, обговорено глобальні виклики, які стосуються здоров’я та охорони 
навколишнього середовища. Йшла мова про права людини й про релігійну свободу в 
деяких частинах світу, підкреслюючи важливість духовних цінностей для суспільного 
поєднання. 
Врешті, розглянуто ситуацію в Європі, зокрема, йшлося про те, як подолати війну в 
Україні. Про це повідомляє Радіо Ватикан. 

 

Ukrainian Catholic leader invites pope, says visit could bring peace 
By Carol Glatz Catholic News Service 
VATICAN CITY (CNS) -- The head of the Ukrainian Catholic Church invited Pope 
Francis to visit the war-torn nation, saying it would help bring peace. 
"It would be a prophetic gesture that would show the power of prayer and Christian 
solidarity, give us courage and hope and build a better future for everyone," said 
Archbishop Sviatoslav Shevchuk, major archbishop of Kiev-Halych. 
On behalf of Catholics, Orthodox Christians and "people of goodwill" in Ukraine, 
the archbishop personally invited the pope, telling journalists Feb. 23 that such a 
visit would "bring peace to that part of Eastern Europe soaked with the blood of so 
many martyrs for the unity of the church."The archbishop was in Rome following 
an "ad limina" visit Feb. 16-21 in which bishops from Ukraine's Eastern- and Latin-
rite traditions reported to the pope and the Vatican on the state of their dioceses. 
Archbishop Shevchuk spoke to journalists about the bishops' Feb. 20 meeting with 
Pope Francis. 
He said the pope "truly listened to us with a paternal heart," asking to hear about 
how the Ukrainian people, including their "Orthodox brothers and sisters," were 
facing the current conflict and crisis. 
After their closed-door talks with the pope, Archbishop Shevchuk said the "our 
bishops felt not only welcomed, but also encouraged and above all reaffirmed that 
we have taken the right position" during the recent turmoil in Ukraine -- that is, the 
position of "being at the side of one's people, having the smell of sheep, listening 
carefully to the voice of our people -- this is what the Holy Father asks us to do." 
"Ukraine is the victim" in this war with Russia, and "often Ukrainians feel aban-
doned, betrayed by politicians, big diplomats by the powerful of this world." But he 
said their meeting with the pope left them feeling that "the Holy Father is with us, 
he gives witness to us that God is always on the side of those who suffer," he 
said.   

  

http://uk.radiovaticana.va/
http://www.catholicnews.com/index.html


"We go home full of hope." 
In a written address that was handed out to the bishops, the pope them to focus on the 
social and human tragedies unfolding in their country and avoid politicizing their role as 
church leaders. He asked the bishops to work together and be a clear moral voice calling 
for peace and harmony as well as strong defenders of families, the poor and weak. 
The pope assured the bishops of his prayers and concerns about the "serious conflict" in 
their nation and the numerous innocent victims and suffering it has caused. 
"In this period, as I have assured you on many occasions directly and through cardinal 
envoys, I am particularly close to you with my prayer for the deceased and for all those 
affected by the violence, with prayer to the Lord that he may soon grant peace," he said. 
Pope Francis said he continues to appeal to "all sides concerned" to respect international 
law and carry out their agreements, especially a recent cease-fire deal. 
"In these circumstances, what is important is to listen carefully to the voices that come 
from the places where the people who are entrusted to your pastoral care live" because it 
is by listening to one's own flock that they will be able to help uphold the community's val-
ues of "encounter, collaboration, the ability to settle controversies," he wrote. 
Archbishop Shevchuk said the path the pope was indicating was "right -- to be at the side 
of your people and listen to the voice of the people," and that it was the same approach 
the bishops have been taking the whole time by addressing social injustices and not sup-
porting any political party. 
When it came to ecumenical dialogue aimed at peace, he said it has been very difficult to 
get the Russian Orthodox Church's Moscow Patriarchate to help advocate an end to the 
violence. 
He said this has caused the many Russian Orthodox in Ukraine to question "how come 
these brothers of the same church, or as Pope Francis says, of the same baptism, come 
to our land to kill us?" 
"If pastors are not able to listen to the voice of their flock and respect the sensitivity of 
their faithful, well, it becomes more difficult. If the church hierarchy takes the side of those 
with power against their own people, they lose their credibility," he said. 
The archbishop said the bishops' visit to the pope and the Vatican Secretariat of State 
was an important opportunity to tell them "the truth" about the ongoing crisis: that it is not 
a civil war but "a foreign invasion, a war imposed on us from the outside." 
They told Vatican officials that some of the terms that had been used -- for example, 
when the pope said Feb. 4 the conflict was a "fratricide," a war between Christians bap-
tized in the same faith -- had been extremely painful to the people of Ukraine because it 
echoed the rhetoric in the Russian position on the conflict. 
He said Christian values can be manipulated by Russian authorities "for political mo-
tives," adding that no state policy or propaganda that "sacrifices millions of human beings 
for geopolitical aims respects Christian values." 
He said he told the pope how more than 2 million people have been displaced by the 
fighting, among them 140,000 children. He said more than 6,000 people, mostly civilians, 
have been killed to date and another 12,500 people physically wounded. 
"The pope was touched by these numbers," especially by how many children are being 
affected. 
Through Caritas Ukraine, the church is helping more than 40,000 people a day, he said. 
The people have opened their hearts to the church as a "stable point of reference" during 
so much confusion and misguidance, he said. 
The church has become a true "field hospital" as so many people are suffering spiritually 
and psychologically from anxiety, depression and post-traumatic disorder, which has be-
come as real a threat to human lives as "the Russian-built missiles," he said. 
 



         ГЛАВА УГКЦ У ВАТИКАНІ РОЗПОВІВ ПРО СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 
 

  У Римі Посольство України при Святому 
Престолі, у співпраці з Посольством США, 
провело брифінг про ситуацію в Україні. У 
заході взяли участь посли ЄС, США, Канади, 
Японії, Австралії та Грузії, а також члени 
Синоду Єпископів УГКЦ та громадськість. 
Посол України Тетяна Іжевська, представляючи 
головного доповідача заходу – Главу УГКЦ 
Блаженнішого Святослава, назвала війну на 
Сході України загальною трагедією та 

відзначила необхідність боротьби з пропагандою, яка викривляє факти та події в 
цьому конфлікті. 
Посол також закликала інші держави не залишатись байдужими до подій в Україні та 
продовжувати чинити вплив на агресора, щоб досягти припинення вогню та миру. На 
підтвердження своїх слів Т. Іжевська навела цитату англійського поета Джона Дона, 
яка стала епіграфом популярного роману Е.Хемінгуея «По кому подзвін?»: «Немає 
людини, що була б як острів, сама по собі; кожна людина – грудка землі, часточка 
суходолу: і якщо море змиє хоча б скалку материка, поменшає Європа, і так само 
буде, якщо змиє мис, оселю твого друга, а чи твою власну; від смерті кожної людини 
малію і я, бо я єдиний з усім людством; тому ніколи не питай по кому подзвін – він по 
тобі». 
Блаженніший Святослав розповів присутнім про останні події на Донбасі та анексію 
АР Крим, про обсяги допомоги з боку благодійних католицьких організацій, зокрема 
Карітасу, про зустрічі з ватиканськими інституціями, які відбуваються в рамках 
візиту «Аd limina Apostolorum», про події Революції гідності, про міжконфесійний 
діалог та релігійну ситуацію в Україні. 
Зокрема, розповідаючи про події на Донбасі, він відзначив, що Україна веде важку 
боротьбу із зовнішнім агресором й, з огляду на наявні проблеми гуманітарної 
катастрофи, яка «з часів Другої світової війни є найбільшою в історії українського 
народу», потребує допомоги всього цивілізованого світу. «Українська влада робить 
все можливе, щоб в умовах війни врятувати економіку України, але її зусиль 
недостатньо. Світ має нам допомогти, адже українці лише захищають свою землю та 
своє право на європейське майбутнє», - заявив Предстоятель УГКЦ. 
Виступ Блаженнішого Святослава викликав жвавий інтерес та численні запити що 
перетворилося на справжню дискусію на підтримку України. 
На заході також виступив Посол США при Святому Престолі Кеннет Хеккет, який 
запевнив, що його держава підтримує Україну в боротьбі за мир та європейське 
майбутнє, і подякував Главі УГКЦ за його виступ, а також участь у брифінгу. Про це 
повідомляє Департамент інформації УГКЦ.  

ПОЖЕРТВИ — DONATIONS 
ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ: $50 п. Антоніна Коваль, п. Леся Глина 

ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА. 
———————————————————————————————————— 

СЬОГОДНІ 1.3.2015 після сніданку СХОДИНИ УПРАВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ 
РАДИ. Просимо всіх члевів управи взяти участь. 
                                               

http://news.ugcc.ua/

