
 

ПАРАФІЯ УСПЕННЯ ПАРАФІЯ УСПЕННЯ   
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ   
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                  О. Мітрат Зенон Хоркавий - мобільний 0497 550 907 
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Число  
37 / 745 

12.10.2014  
жовтень 

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

ПРАЗНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Тропар Покрови(г.4)  Сьогодні ми, благовірні люди, радісно святкуємо, 
осяяноі твоїм. Божа Мати, явлінням і, дивлячись на твій пречистий образ, 
щиро просимо: Покрий нас святим твоїм покровом і визволь нас від усякого 
зла, благаючи Сина твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші. 
Кондак Покрови (г.3)  Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами 
святих невидимо за нас молится Богу. Ангели з архиєреями поклоняються, 
апостоли ж з пророками радуються, бо за нас благає Богородиця 
споконвічного Бога. 
Ірмос із заспівом:  Заспів: Величай, душе моя, святий Покров Вседіви  
                 Богородиці. 
 Ірмос:  Всі земляни хай ликують, просвічені духом! Нехай торжествує єство 
бестілесних умів, почитаючи священне торжество Богоматері, і хай кличе: 
Радуйся, всеблаженна Богородице, чиста Вседіво!    
          Стих:  Пресвята Богородице, спаси нас. 
 Всевишній Царю, що сидиш з Отцем і від серафимів приймаєш хвалу! 
Зглянся на молитву своєї Матері, що благає тебе за нас грішних. Очисти нас 
від гріхів, спаси нашу країну, народові ж  подай свою ласку й перемогу над 
ворогами, за молитвами твоєї Родительки.   
    Світильний: Пресвята Діво Богородице! Покрий нас чудесним своїм 
покровом, захороняй нашу країну й нарід від усякого лиха, і подай нам, 
Владичице, велику твою ласку. 

ПОЖЕРТВИ НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД. 
 $25: .  $20:   $15:  . По $10: Іван Ільків. 

ПОЖЕРТВИ НА КАТЕДРАТИК  - АЛЮМНАТИК 
$25: . $20: $15:  По $10: Іван Ільків.     

                                      Жертводавцям щира подяка. 
 
———————————————————————————————————— 

Загальні Збори Парафіяльної Ради 
  Повідомляємо всіх наших вірних, що річні Загальні Збори нашої Парафії 
в Ардірі відбудуться в неділю 26-го жовтня після Св. Літургії у церковні 
залі.Перед Зборами буде перекуска і кава /чай,  а також парафіяни зможуть 
ознайомитися  з звітами уступаючої управи. 
  На зборах будемо вибирати частину нової управи. 
 Запрошуємо усіх бажаючих всупити до нашої Парафіяльної Ради, щоб 
причинитися до успішної праці для покращення пасрафіяльної діяльности. 
General meeting of the Parish Council  on Sunday the 26th of October 2014 

-   -   
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ПОЖЕОНД. 
 $25: .  $20:   $15:  . По $10: Іван Ільків. 

                    Нюксастлю і Брізбені  
святкують Храмовий Празник Покрови  Пресвятої Богородиці. 

Бажаємо всім радісно та успішно відсвяткувати цей 
особливий день для їхньої парафії і парафіян.  

 
———————————————————————————————————— 
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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. Клим Д.  Род. Когут Г.  

На тацу було зібрано 
Неділя  5. 10. 2014  - $103.00 

Трета таца на прикрасу $.80.00  
 

12.10. 14 
НЕДІЛЯ 

18 неділя по П'ядесятниці 
Пр. Куріяка.  Глас 1 

9.00 
ранку 

 Св. Літургію.   
За всіх вірних 

2 Кор. 9, 6-11 
Лука 5, 1-11 

13. 10. 14 
ПОНЕДІЛОК 

Свмч. Григорія, Вірменського 10.00 
ранку 

Похорон пок. Анни 
Солтис   

Пил. 1, 1-7 
Лука  4,37- 44 

14.10. 14 
ВІВТОРОК 

Покров Пресв. Богородиці  9.00 
ранку 

 

   Свята Літургія. 
 

Єв  9, 1-7 
Лука  10, 38-4,1 

15.10. 14 
СЕРЕДА 

Свмч. Кипріяна 9.00 
ранку 

Св. Літургія   Фил.  1. 12, 20 
Лука  5, 33-39 

16.10. 14 
ЧЕТВЕР 

Свмч. Діонісія 9.00 
ранку 

Св. Літургія Фил.  1, 20-27 
Лука  6, 12-19 

17.10. 14 
П’ЯТНИЦЯ 

Свмч. Єротея, Францішка 9.00 
ранку 

Свята Літургія   Пил.. 1, 27-2, 4 
Лука 6, 16-23 

18.10. 14 
СУБОТА 

+ Ісповідника Харитона 2.00 
по п. 

 Свята Літургія   
 
 

 1 Кор. 15, 58-16,3 
Лука 5, 17-26 

19.10. 14 
НЕДІЛЯ 

19 неділя по П'ядесятниці 
+ Ап. Томи            Гл. 2 

Гл. 2 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

2 Кор. 11, 31–12,9 
Лика 6, 31-36 

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В МЕЛЬБОРНІ 
Імені Владики Івана Прашка 

В залі Патріярха Йосифа, Норт Мельборн. 
ВИСТАВКА 

МУЗЕЙ ЗБАГАЧЕНИЙ НОВИМИ ЕКСПОНАТАМИ 
Виставку можна оглянутии кожної неділі від години 9 до 1-ої по пол. 
Заохочуємо українське громадянство і молодь відвідати виставку. 

Зі Святими Упокой  - Eternal Memory. 
  Ділимося з вами сумною вісткою, що у п’ятницю 3-го жовтня на 92 році життя 
у Перті упокоїлася в Бозі бл. п. Анна Солтис. Проживала довгі рокии в Ардір. 
Покійна народилася 18.6.1922 р. Підгайці, Тернопільська область. Залишила  у 
смутку сина Михайла з родиною і  дочку Анну з родиною. 
   Покігна Анна була дуже активна парафіянка, співала у хорі, приходила до 
церкви в часі тижня і була дяком. Щедрим жертводавцен на потреби церкви.  
  Активною членкиною Союзу Українок  Лесі Українки. Співала и хорі.    
   Похорон в понеділок 13-го жовтня в год. 10-тій рано в церкві Уснення 
Пресвятої Богородиці в Ардір.    
    Родині і знайомим покійної складаємо сердечні співщуття, а її душу поручаємо 
Вашим святим молитвам. Вічна Їй Пам’ять!  
 



ГЛАВА УГКЦ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ 
ЄПИСКОПСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЄВРОПИ (ССЕЕ) 

   Блаженніший Святослав Глава УККЦ у Римі, взяв ущасть у щорічному 
Пленарному засідані Ради Япископських Конференцій Європи (ССЕЕ). 
   За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ 2-4 жовтня Голови католицьких 
єписконатів Європи, члени ССЕЕ, дискутували на тему “Сім’я і майбутнє Европи”. 
Обрання цієї теми зумовлене тим, що кілька днів у Римі розпочинається Синод 
Католицької Церкви, присвячений цімї. 
    Орці пленарного засідання говоритимуть про роль, єку сучасне суспільство 
відводить для інституту сімї, про кризи та виклики, що перед ними це суспільство 
ставить. Однак головним є питання, як Церква повина реагувати на проблеми, з 
котрими зіштовхується сучасна християнська сім’я і які систематичні кроки вона 
повина робити, чоб їх подолати. 
     У рамках цьогорічного Пленарного засідання, 3 жовтня уперше відбулася зустріч 
членів ССЕЕ зі Святішим Отхем Францицком, на якій наступник апостола Петра 
привітав усіх учасників і закликав відважно проповідувати Христа, бо лише Він може 
розв’язати проблеми, що постають перед людиною в сучасному світі. 
     Завершилася робота Пленарного засідання 4 жовтня. 
————————————————————————————————————        
У Коломиї освятили капличку у пам’ять загиблих українських воянів.     
      Капличку із статуєю Матері Божої у пам’ять воїнам, які загинули під час 
АТО 27 вересня освятили у Коломиї. 
      Ініціатором побудови духовної пам’ятки на вул. Івана Франка стала мати 
героя України Тараса Сенюка  - пані Наталія. 
      Освячення очолив владика Василій (Івацюк) у співслужінні п’яти 
свячеників Коломийсько– Чернівецької Єпархії. Єпископ подякував  матерям 
за релегійне і патріотичне виховання своїх дітей. 
      “Немає більше від рієї любови, як зто душу свою покладе за друзів своїх” - 
це слова Ісуса Христа, єкі підтверджують, що ваші цини, які поклали своє 
життя за нас 
з вами, мали достойне християнське  виховання. Закликаю вас кожного дня 
молитися за наших солдатів, за ваших цинів і дочок, єкі зараз на передовій. 
Моліться за мир і спокій в нашій державі” - промовив до присутних владика 
Василій. 
       Після освячення духовенство оточило Панахиду за всіма загиблими 
українськими воїнами  повідомляє  CREDO.   

 
 

В УГКЦ 12-14 ЖОВТНЯ ОГОЛОШЕНО 
МАРІЙСЬКИМИ ДНЯМИ МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ 

   Комісія у справах мирян УГКЦ звернулася до вірних УГКЦ та всіх українців з 
нагоди Марійських днів молитви за Україну, що відбуватимуться 12-14 жовтня 2014 
року. “Солідарність людей і маніфістація миру сьогодні є особливо важливими. Додай-
мо до цих маніфестацій найважливіше - молитву. Звернімося про поміч до Царя царів і 
Володаря володарів  - до Госоіда нашого Ісуса Христа. Прислухаймося до об’явлень 
Його Матері Пречистої Діви Марії, яка в історії часто з’являлася у різних Куточках 
світу (особливо в Люрді та Фатімі) із посланнями для людства, а також в Україні  у 
різних , які сталичудотворними” - йдеться у звернено. 
Празнична стихира. Радуйся, Благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає     
Покрови             світові велику милість!  



НАДЗВИЧАЙНИЙ СИНОД У ВАТИКАНІ ОБГОВОРЮЄ  
 ДУШПАСТИРСЬКУ ОПІКУ РОЗЛУЧЕНИХ ТА ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ. 

    5 жовтня у Ватикані розпочались засідання ІІІ Надзвичайної Асамблеї 
Синоду Єпискіпів, на якому єпископи з різних країн світу обговорюють 
найактуальніші проблеми та виклики сімї у сучасному світі. Про специфіку 
родинного життя та подружжя в Україні учасникам Синоду розповідть 
Блаженніший святослав, Глава УГКЦ. 
    Відкриваючи Синод Папа Франциск закликав учасників та доповідачів 
“висловвлюватись відверто та слухати з покорою”. Кожен повинен говорити те 
що відчуває. Після останньої консисторії (лютий 2014), на якій ми 
обговорювали тему сімї, один кардинал написав мені, що не всі кардинали 
мали сміливість говорити про деякі проблеми у присутності Папи, боячись що 
Папа думає інакше. Це не є добре і не є справжньою синодальністю. Потрібно 
говорити все, що у Господі відчуваємо необхідно сказати” - сказав святіший 
Отець звертаючись до синодальних отців. 
     Одночасно Папа Франциск наголосив, що учасники Синоду повині з повагою 
та відкритим серцем слухати своїх співбратів.  “Саме ці два аспекти 
визначають цинодальність.. Я прошу вас висловлювати ваші думки спокійно та 
в мирі, адже присутність Папи на Синоді завжди є гарантією збереження віри” - 
зазначив Святіший Отець. 
     Головною темою Синоду є душпастирська опіка розлучених, однак учасники 
також дискутуватимуть про одностатеві шлюби та контрацепцію. Робота 
Синоду триватиме до 19 жовтня. На завершення буде опубліковано документ, 
який підсумує головні теми, а також стане базовим документом для настуоної 
роботи Асамблеї у 2015 році. Про це повідомляє Департамент інформації 
УГКЦ. 
————————————————————————————————————— 

  ЄПИСКОП УГКЦ ПОДЯКУВАВ ПОЛЬСЬКОМУ НАРОДОВІ  
ЗА МОРАЛЬНУ, ПОЛІТИЧНУ І МАТЕРІАЛЬНУ ПІТРИМКУ  УКРАЇНИ 

     Секретар Синоду єпископів УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) в інтерв’ю 
Католицькій інформаційній агенції (каі)  7 жовтня наголосив, що через 
непередбачуваність російського агресора українським і західним політикам 
важко втілити якийсь певний план для вирішення конфлікту, не лише 
припинення збройного протистояння, а й тривалого миру. 
     “Ми живемо в стані постійної напруги і очікуємо нових атак з Росії, бо з її 
боку не видно бажання мирного розв’язку. Той хто шукає миру, не розбурхує 
війни. Ми постійно запитуємо себе, чому на Україну напали? Адже війна 
приносить стільки страждань людям, про яких нібито турбується російська 
влада. Це болісний парадокс. 
     Найбільша загроза нависла над тими рагіонами і найбільше страждань 
переживають люди, які начебто прагнуть інтерграції з Росією”. 
     “Mu відчуваємо що ми самотні в драматичний момену, і це нас утверджує в 
переконані, що ми прямуємо дорогою правди, - дорогою, яку свого часу 
пройшла Польща, - сказав єпископ. 
      За словами єпископа, польські політики були й залишаються послідовними 
адвокатами України на міжгародному і суспільному рівнях, а Церква в Польщі і 
багато польських організацій надають Україні велику гуманітарну допомогу.                
 “Тільки разом ми можемо досягнути вирішення конфлікту”, - наголошує 
владика Богдан (Дзюрах).”         


