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

Перша Свята Сповідь і Урочисте Святе Причастя 
   Перша Свята Сповідь і Урочисте Святе Причастя у катедральній парафії 
відбудеться цього року у неділю 4-го жовтня, а у у неділю 7-го червня 
розпічнеться підготовка дітей до цієї урочистої події. Будь ласка зголосіть 
Ваших дітей, які ще не приступали до згаданих Святих Тайн і які вже мають 
понад 7 років життя до сестер Василіянок. Тел. 9329 0749 або до 
Мельборнської парафії, тел 9320 2566. Кожна наша дитина заслуговує і 
повинна бути достойно приготована до зустрічі з Ісусом Христом у Святих 
Тайнах.  First Holy Confession and First Solemn Holy Communion 
   First Holy Confession and First Solemn Holy Eucharist (Communion) in our ca-
thedral parish will take place on Sunday, the 1st of October. Preparation will com- 
Mence on Sunday, the 7th of June. Please notify the Sisters, tel. 9329 o749 or 
the Melbourne parish tel. 9320 2566 if your child is 7 years or over and has not yet 
 Received First Holy Confession and Solemn Holy Eucharist. Each child deserves 
to receive this preparation to meet Jesus Christ personally in these Holy Sacra-
ments.  

НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ 
    Джерело животворне, Ісус Спас наш, прийшов 
до джерела патріярха Якова і прохав напитися 
води у жінки самаянки. Коли  ж вона сказала, що це 
незвичне в ююдеїв, то премудрий Творець  
ласкавими словами наводить її найперше, щоб 
просила води вічної. Діставши її, вона всім 
звіщала, кажучи: Ходіть  і подивіться на того, хто 
знає все закрите, на Бога, що прийшов у тілі, щоб 
спасти людину. 
  
    У половині празника згадуємо, Госдподи, як ти, 
Добрий, перед своїми страстями і славним 
воскресінням навчав у святині непокірливий народ, 

фарисеїв та книжників, кажучи їм: Xтo спраглий, нехай прийде до мене і п’є! 
Хто вірує в меге, то води життя  Духа божественного ріками потечуть з його 
нутра! О, незказанна величносте твоєї премудрости! Боже наш, що все 
наповняєш, - слава тобі! 
 
    У половині між празником твого Воскресіння, Христе, та Зісланням твого 
божественного Святого Духа, ми зійшлися і оспівуємо таїнства твоїх чудес. 
Тому пошли нам у ньому велику милість. 



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

Катедральна Парафія 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 

Род. Юрца М. і Макогон М. 
       

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя  3. 5.2015  - $ 203.60  

Трета таца на прикрасу церкви  $104.00  

10. 5. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 4.    НЕДІЛЯ 
САМАРЯНКИ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Діянь 11, 19-26,29 
Івана 4, 5-12 

11. 5. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Апп. Якова і Сосиоатра  
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Діянь 12, 2-17 
Івана  8, 42-51 

12. 5. 15 
ВІВТОРОК 

9 мучч. що в Кизиці 
 

 9.00 
ранку 

 

Свята Літургія      
 
  

Діянь 12, 25-13,12 
Івана   8, 5 1-59 

13. 5. 15 
СЕРЕДА 

Апостола  Якова  
 Максимаі 

9.00 
ранку 

  Свята Літургія 
 

 Діянь  13, 13-24 
Іван  6, 5-14 

14. 5. 15 
ЧЕТВЕР 

Пророка Єремії  9.00 
ранку 

Свята Літургія 
 

Діянь. 14,  20–27 
Іван 9, 39-1,9 

15. 5. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Без 

Св. Анастасія, архиєп. 
Олександрійського  

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  Діянь  15. 5-34 
Іван 10, 17-28 

16. 5. 15 
СУБОТА 

Преподобного Теодосія 
Печерського 

9.00 
ранку 

 Свята  Літургія   
 

Діянь. 15 , 35\-41 
Іван 10, 27– 38 

17. 5. 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 5.     Неділя  
СЛІПОНАРОДЖЕНОГО 

Прмч. Пелягії 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

Діяня. 16 ,16-34 
Івана  9, 1-38 

  П О Ж Е Р Т В И  
  Великодні пожертви:   По  $50: М. Судомляк , А. і С. Матішак. $20: Г. Хома.  
  Пожертви на утримання церкви, залі, і парафіяльного дому:   $100: H. Xoma. 
   $70: O. Леоройд.   По $50: М. Сидомляк, А. І С. Матішак. 
  На отримання священика: Родина Юрца $ 160.  
  На велику свічку:  Родина Юрца $50. 

ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА   
        

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. 

 В  неділю  10.5.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care  в год. 11-тій ранку. 



               ТРАВЕНЬ МІСЯЦЬ БОЖОЇ МАТЕРІ  

   Холмі, в катедральній церкві, є чудотворна ікона Божої 
Матері. За побожним переказом, цю ікону мав намалювати 
св. Євангелист Лука, на кипарисовому дереві. Про те, коли 
привезено її зі Сходу на наші землі, є різні здогади. Деякі 
іконописці приписують це діло св. Володимирові Великому, 
а ще інші князеві Ярославові Мудрому. Та є одна певність, 
що ця ікона була спочатку в Києві, але з часом з уваги на 
напади орд зі Сходу, її перенесено на західні українські землі 
і приміщено в церкві, в укріпленому місті Холмі. Король 
Данило спішить до її храму з подякою і щедрими дарами за 
поміч у час походу на Чехію. Єпископ Холму Яків Суша в XVII 
сторіччі і єпископ Максиміліян Рилло, у XVIII сторіччі, подали 

найдокладніше історію ікони, в якій між іншим начислюють 704 чудес. 

В Акафисті уложенім в честь Пресвятої Богородиці перед Її чудотворної іконою в Холмі, 
згадують у загальному багато цих численних чудес. В нім кажеться, що Божа Мати в 
чудотворній Холмській іконі є в бідах – сильною помічницею, для покривджених – 
заступницею, для засмучених розрадою, для хворих уздоровленням, для зморених 
працею – швидкою поміччю та кожному, хто з довірям прибігає до її чудотворної 
Холмської ікони, Вона виявляє незчисленні вияви милосердя. Так, що наче Вона стала 
для нашої, Української Землі світлом чудес та милостей. А відтак згадується про 
особливіші чудотворні діла. І так: Коли Татари руйнували околицю Холма і, 
наблизившись до міста, окружили його, тоді дві холмські князівни впали на коліна 
перед чудотворною іконою Холмської Божої Матері, молилися за рятунок для міста і в 
молитві обіцяли, що вступлять до манастиря, якщо буде їхня молитва вислухана. А 
нарід, взявши чудотворну ікону Божої Матері, обносив її в процесії довкола церкви. І 
сталося велике чудо: Божа Мати настрашила Татар дивним видінням недоступної 
кріпости – так, що ворожі татарські полки в розтічі відступили. 

Рівнож у цьому Акафисті є згадка про дивне чудо, як один міщанин з Холму, на імя 
Яків, потопав у річці Угерці, та не маючи ніякої помочі, почав взивати Пречисту Діву 
Марію про поміч. Тоді Мати Божа зявилася на річці і витягнула його за руки так, як 
колись це зробив був Ісус Христос.                    .                     
Дня 15 вересня 1765 р. цю ікону коронував український католицький єпископ Максим 
Рилло. На цю памятку вибито в Римі медалі, з однієї сторони був напис:Холмська Божа 
Мати, а з другої сторони: св. Йосафат.                   . 
                                                                                                                                                   А тепер 
полиньмо нашими думками до чудотворної Холмської ікони Богоматері і в щирій 
молитві скажім до Неї: «О, Всехвальна Мати, Царице Неба і Землі. Ми прибігаємо до 
Твоєї чудотворної ікони і благаємо: покрий нас покровом Свого милосердя, визволи 
нас і приспіти нашому народові день слави!» 

                       У  місяці травні в неділю і в середу  відправиться 



               УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПЛЯН ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 
                                МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
Уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 150-річчя з дня 
народження Митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея 
Шептицького та затвердив План заходів із відзначення ювілейної дати у 2015 році. 
Розпорядження, розроблене Міністерством культури, прийняте на засіданні Кабінету 
Міністрів 29 квітня. Організаційний комітет очолив Віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр культури В ’ячеслав Кириленко. До складу Комітету увійшли: заступник 
Міністра культури України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко, 
директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрій 
Юраш, представники Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, 
Міністерства закордонних справ, Державного комітету телебачення і радіомовлення; 
Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, 
представники обласних державних адміністрацій, народні депутати, історики, 
релігієзнавці, громадські та культурні діячі. 
Відповідно до Плану заходів, у листопаді 2015 року у Національній опері відбудеться 
урочиста академія, присвячена 150-річчю з дня народження Митрополита Андрея 
Шептицького. У травні у Львівському музеї історії релігії пройде міжнародна наукова 
конференція «Історія релігій в Україні», присвячена вшануванню пам’яті Андрея та 
Климентія Шептицьких. Наприкінці року будуть проведені наукові конференції, 
присвячені різним аспектам діяльності Митрополита, а також конкурси учнівських 
творів, книжкові виставки, круглі столи та наукові читання в школах. У 
Національному музеї імені Андрея Шептицького відбудеться виставка «Митрополит 
Андрей Шептицький - засновник Національного музею у Львові та меценат 
української громади», а також виставка з нагоди ювілейної дати відбудеться у Музеї 
історії міста Києва. Планом заходів передбачено проведення молодіжних таборувань 
на батьківщині митрополита А. Шептицького у с. Прилбичі Яворівського району 
Львівської області; запровадження туристично-екскурсійних маршрутів до місць, 
пов’язаних із життям і діяльністю митрополита Андрея Шептицького. Окрім того, у 
Києві планується встановити на Міському будинку вчителя меморіальну дошку 
Андрею Шептицькому. У липні Національний банк випустить в обіг пам’ятну монету 
«Андрей Шептицький», а Укрпошта випустить марку і конверт «Перший день», 
повідомляє видання Мета. 
  

        ЛЬВІВ’ЯНИ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ РАЗОМ МОЛИЛИСЬ ЗА МІСТО. 
Сьогодні, 3 травня, у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла відбулась 
екуменічна молитва з нагоди святкування Дня міста Львова. У молитві взяли участь 
представники духовенства різних християнських конфесій. Про це повідомляє 
кореспондент Galnet. Молитви виголосили представники Римо-Католицької, 
Вірменської Апостольської, Української Греко-Католицької Церков, Української 
Православної церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної 
Православної Церкви та Української Православної Церкви (Московського 
Патріархату). 
«Сьогодні ми зібралися в День міста Львова на традиційну молитву для того, щоб 
помолитися за наше військо, за мешканців міста, за мир і спокій в нашій країні», – 
зазначив предстоятель храму свв. апп. Петра і Павла о.Степан Сус (УГКЦ). 
«Хотів би привітати вас з Днем нашого славного міста Львова. Особлива подяка 
сьогодні нашим воїнам, які тут присутні, і особливо – батькам і матерям тих, хто 
захищаючи нашу державу, відійшов у вічність», – наголосив митрополит Львівський і 
Сокальский Димитрій (УПЦ КП).   
Фото Galnet 

http://news.meta.ua/reg/lviv/cluster:42585219-V-Ukran-vdznachatimetsia-150-rchchia-vd-dnia-narodzhennia-mitropolita-UGKTs-Andreia-Sheptitskogo/
http://galnet.org/newsticker/287991-lvivyany-riznyh-konfesij-razom-pomolylys-za-misto


  ДО 70-ЛІТТЯ АРЕШТУ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО ТА ЄРАРХІЇ УГКЦ 
    Продовження 
м. Кіров у Росії: “ По кількох днях нас знову кинули на етап. Серед зливного 
дощу ми йшли під гору на стацію залізничну з  3  - 5 км., а потім “ заквагонами” 
дальше на Печору. В дорозі дали мені тільки горячої води (...) Етапи  - це 
найбільш мучачі, просто вбивчі переходи. З такими самими пригодами нас 
привезено вкінці на Печору, Цілу дорогу від Вятки до Інти по одній і другій 
стороні рейок було видно лягри” (Спогади, ст. 139). В групі на етап 
нараховувалось до 40 чоловік, серед них три священики і два єпископи  - 
Сліпий та Чарнецький. 
 
1947 р.  - лагер в Печорі, Інті: “Печора це найгірший лагер після Колими і 
Норильська. Полярія, вічна мерзлота, пів року день, а пів року ніч” (Спогади, ст. 
138). “Митрополит сидів втомлемий на своєму наплечнику...Несподівано до 
кімнати ввірвалися два парубки, очима розглягулись по присутних.  В  одну 
мить прискочили до митрополита і знову щезли. Разом з ними щез багаж 
владики. Князь Церкви лежав на підлозі, з його уст і носа сочилася кров”,  - 
спогади проф. Гробауера, австрійського громадянина. 
 
Лагер в КосьюКомі АСРСР, Потьма  -  “Майже місяць добирались до цього 
лагеру, Блаженніший був страшний  - хворий, в гарячці,”  - згадує Фердінагд 
Цеппіхаль. 
 
Серпень 1948 р.  - 1949 р.  - табір N . 23 в Темяковському районі Мордовії.  
“Я там лежав в шпиталі, як недужий  на легені з +38C  горячки, хоч мене кілька 
разів викидали з нього на приказ  “опер-а” , але була добра начальниця 
шпиталя і вона скликала на консіліюм 7-8 лікарів, які спільно рішили, щоби 
мене положили назад до шпиталя, так що начальниця була крита, і “oпер” мусів 
уступити. Десь всюди траплялися добрі люди. Мене положили до туберколів і я 
там пролежав цілу зиму 1948-1949 р.  Але не знати чому мене перевели до 
другого лагера, до того самого назад, задля підозрінь, що мені помагає 
“надзор” пересилатти листи” (Спогади, ст. 146  - 147). 
 
1950 р.  - відправляють етапом свідчити в суді Києва, згодом повертають знову 
в Потьму, а потім у 14 лагпункт. 
 
15 травня 1953 р.  - виклик до Комісії, де знову пропонують приєднатися до 
православ’я, обіцяють відновлення титулів і можливе надання найвищих 
духовних посад у Російській Православній Церкві. Митрополит Йосиф рішуче 
відмовився, після чого його відправляють у будинок інвалідів. 
 
Червень 1953 р.— виклик до Москви  в справі налагодження контактів з 
Ватиканом. Зустріч з маршалом Жуковим.  Запропоновано написати працю про 
історію УГКЦ в СРСР.  “Генерал прохав, щоби я дав начерк історії нашої 
Церкви, я сказав, що це довша робота і я мусів би ходити до біблотек.  Він дав 
позволення і я дійсно там працював”.       Продовження в слідиючім числі                    
 
 
                                                                  


