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

Неділя M’ясопусна 
Кондак (г.1): Коли прийдеш, Боже, на землю у славі 
і все затримтить, а ріка вогнена перед судом потече, 
книги ж розкри-ться і таємниці виявляться, захорони 
нас тоді від вогнь невгасного і сподоби нас праворущ 
тебе дтати, Судде найсправедливіший.     

СТРІТЕННЯ Г.Н.І. ХРИСТА 
Тропар (г.1): Радуйся, благодатна Богородице Діво, 
бо з тебе засіяло Сонце правди  - Христос Бог наш, 
який просвочує тих, що в темряві. Веселися і ти, 
старче праведний, принявши на свої руки Спасителя 
душ наших, що дарує нам воскресіння. 
Koндак (h1): Ліно Діви освятив ти різдвом своїм і 
руки Симеонові поблагословив, згідно з попереднім 

об’явленням, а нині спас ти і нас, Христе Боже. Тож подай замирення у 
боротьбі й укріпи народ, який ти полюбив, єдиний чоловіколювче. 

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 треба 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.  
   

ВІТАЄМО!!  
Сьогодні маємо нагоду вітати дорогих гостей—о. Івана Мисіва з родиною. 
Використаймо Святу Літургію щоб пожертвувати молитви в намірені о. Івана та його 
родини щоб Господь Бог і Пресвята Богородиця благословили його праця у 
Христовому винограднику і була корисна для нашої церкви і народу. 
Після Св. Літургії о. Іван уділить новоєрейське благословення для всіх 
присутних. 
Заохочуємо всіх присутних щоб прийшли до церковної залі на традіційний сніданок і 
привитання дорогих гостей. 
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Катедральна Парафія 
North Melbourne 

Phone  9320 2566 
Fax    9320 2544 

Монастир Сестер Василіянок 
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Phone/Fax 
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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. Квас М. і Род. Романик С.   

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя  8.2. 2015  - $245.40 

Жертводавцям щира подяка 

15. 2. 15 
НЕДІЛЯ 

Неділя М’ясопусна Гл.3  
Стрітеннє Г.Н.І. Христа 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

2 Тим. 3, 10-15 
Лука  18, 10-14 

16. 2. 15 
ПОНЕДІЛОК 

Св. і праведних Симеона 
Богоприємця і Анни   

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія за пок. 
Василя Когута, річ. смерти  

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

17. 2. 15 
ВІВТОРОК 

Преп. Ізидора 
Пилюсіотського 

 9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

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

18. 2. 15 
СЕРЕДА 

Мичениці Агафії   9.00 
ранку 

Свята В Літургія   
 

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

19. 2. 15 
ЧЕТВЕР 

Преп. Вукола , єп. 
Смирнського 

9.00 
ранку 

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

20. 2. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Преп. Партенія, єп. 
Лампсакійського 

9.00 
ранку 

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

21. 2. 15 
СУБОТА 

Великомученика Теодора: 
 і пророка Захарії 

9.00 
ранку 

 Св ята Літургія  
 

1 Кор. 10, 23-28 
Лука 21,8-9,25-27, 

22. 2. 15 
НЕДІЛЯ 

Неділя Cиропусна Гл.4 
                    

 
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 22.02.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 26.02.2015 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. 



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

 16.02.2015:  Понеділок  -   Monday:         Bacchus Marsh, Ballarat. 
 17.02.2015:  Вівторок  -     Tuesday:          Woodend 
 18.02.2015:  Середа  -         Wednesday:     Catch –up. 

ПІД ЧАС ВІЗИТУ AD LIMINA ЄПИСКОПИ УГКЦ РОЗКАЖУТЬ ПАПІ ПРО       
       РЕАЛЬНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 
«Ми сподіваємося зустрітися з Папою під час спеціального 
візиту Аd limina у Ватикані, що запланований на лютий цього 
року, особисто висловити йому нашу вдячність та розповісти про 
реальну ситуацію в країні", – розповів Адміністратор Патріаршої 
курії УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) для Релігійно-
інформаційної служби SIR. 
«УГКЦ глибоко вдячна Папі Франциску за його заклики до миру 
в Україні, за його спеціального легата на святкування 25-річчя 

виходу УГКЦ з підпілля, кардинала Кристофа Шенборна, який відвідав Київ у грудні 
минулого року, і насамперед за молитви про тих, хто страждає через війну в нашій 
Батьківщині». 
Владика Богдан уже вкотре звертається до міжнародного співтовариства з проханням 
набратися сміливості і визнати те, що в Україні триває не громадянська війна чи 
внутрішній конфлікт, а військова агресія, неоголошена війна в центрі Європи, яка 
була спланована далеко заздалегідь. 
«Ми повинні мати мужність назвати ім'я автора цієї трагедії і зробити все можливе, 
щоб запобігти дальшим кривавим подіям, які дедалі більше поширюються. Ми 
очікуємо акцій солідарності на різних рівнях", - резюмував Адміністратор Патріаршої 
курії УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 
Довідка 
Візити ad limina Apostolorum, окрім юридичного, мають глибокий пасторальний та 
богословський характер. Візити ad limina становлять особливий момент пасторальної 
єдності між єпископами всіх помісних Церков у всьому світі. Папа під час таких 
зустрічей може ознайомитися з ситуацією кожної дієцезії.  

ПОЖЕРТВИ 
НА ОДЕРЖАННЯ СВЯЩЕННИКА: $150 п. Павліна Дем'янчук   

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ: $50 п. Ірина і Давид Swaney 
ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА. 

МОЛИТВА СВ. ЄФРЕМА 
Поручаємо всім нашим парафіянам в часі Великого Посту відмовьляти молитву  

Св. Єфрема. 
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я  
і пустомовства віджени від мене. (Доземний поклін) 
Духа чистоти, покори, терпеливости й любови даруй мені, слузі твоєму. 
(Доземний поклін) 
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти 
благословений на віки вічні. Амінь. (Доземний поклін)   

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5hZ2Vuc2lyLmV1L2l0YS92aWV3QXJ0aWNvbG8uanNwP2lkPTUmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWdlbnNpci5pdCUyRnBscyUyRnNpciUyRnY0X3MyZG9jX2IucnNzJTNGaWRfb2dnZXR0byUzRDMwNDEwNyUyMzMwNDEwNyZzdGl0PUV1cm9wYSU3Q1VjcmFpbmElMkMrTGV0dG9uaWElMkMr
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5hZ2Vuc2lyLmV1L2l0YS92aWV3QXJ0aWNvbG8uanNwP2lkPTUmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWdlbnNpci5pdCUyRnBscyUyRnNpciUyRnY0X3MyZG9jX2IucnNzJTNGaWRfb2dnZXR0byUzRDMwNDEwNyUyMzMwNDEwNyZzdGl0PUV1cm9wYSU3Q1VjcmFpbmElMkMrTGV0dG9uaWElMkMr
http://news.ugcc.ua/news/vladika_bogdan_dzyurah_p%D1%96d_chas_v%D1%96zitu_ad_limina_iepiskopi_ugkts_podyakuyut_pap%D1%96_za_p%D1%96dtrimku_ta_po%D1%96nformuyut_yogo_pro_realnu_situats%D1%96yu_v_ukrain%D1%96_72829.html


ПАТРІАРХ УГКЦ ЗАКЛИКАЄ СТВОРЮВАТИ ПРИ ХРАМАХ КУТКИ 
МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ. 

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) пропонує створити в храмах кутки 
милосердного християнина, куди б вірні могли щонеділі, принести 
потребуючим те, чим можуть поділитися. 
Про це йдеться у його Зверненні з нагоди Дня соціального служіння та 
благодійності в УГКЦ. 
«Наша Церква завжди намагалися послужити українському суспільству 
відповідно до потреб та конкретних історичних обставин. Прикладом 

такого служіння в ХХ столітті є постать слуги Божого митрополита Андрея 
Шептицького, зусиллями якого у співпраці з парафіяльними громадами та чернечими 
згромадженнями були засновані дитячі захоронки, сиротинці, народні школи, шпиталі», 
- йдеться у документі. 
Патріарх УГКЦ зазначає, що нині, у часи воєнного лихоліття, є багато людей, які 
страждають від холоду і хвороб. Обов’язок кожного християнина допомогти їм. 
«Якби щодня кожен із нас нагодував одного голодного і допоміг зігрітися тому, хто 
страждає від холоду, мільйони людей в Україні були б нагодовані й захищені», - пише 
Патріарх. 
«Тому звертаюся до священнослужителів із пропозицією створити в храмах кутки 
милосердного християнина, куди б вірні могли, щонеділі йдучи на Богослужіння, 
принести потребуючим те, чим можуть із ними поділитися (харчі, одяг, кошти), щоб 
наші храми стали центром служіння і любові до ближнього. Парафіяльний рівень має 
слугувати фундаментом, на якому будується і діє служіння ближньому. Якщо все наше 
церковне тіло не долучиться до цього харитативного руху, то ми – єпископи, священики, 
миряни - не вповні виконаємо свою християнську місію і колись на суді перед нашим 
Господом складемо звіт про те, чого ми не зробили для вбогих і потребуючих», - 
підкреслив Глава УГКЦ. 
 Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) пропонує створити в храмах кутки милосердного 
християнина, куди б вірні могли щонеділі, принести потребуючим те, чим можуть 
поділитися. Про це йдеться у його Зверненні з нагоди Дня соціального служіння та 
благодійності в УГКЦ. 
«Наша Церква завжди намагалися послужити українському суспільству відповідно до 
потреб та конкретних історичних обставин. Прикладом такого служіння в ХХ столітті є 
постать слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, зусиллями якого у співпраці з 
парафіяльними громадами та чернечими згромадженнями були засновані дитячі 
захоронки, сиротинці, народні школи, шпиталі», - йдеться у документі. 
Патріарх УГКЦ зазначає, що нині, у часи воєнного лихоліття, є багато людей, які 
страждають від холоду і хвороб. Обов’язок кожного християнина допомогти їм. 
«Якби щодня кожен із нас нагодував одного голодного і допоміг зігрітися тому, хто 
страждає від холоду, мільйони людей в Україні були б нагодовані й захищені», - пише 
Патріарх.  
«Тому звертаюся до священнослужителів із пропозицією створити в храмах кутки 
милосердного християнина, куди б вірні могли, щонеділі йдучи на Богослужіння, 
принести потребуючим те, чим можуть із ними поділитися (харчі, одяг, кошти), щоб 
наші храми стали центром служіння і любові до ближнього. Парафіяльний рівень має 
слугувати фундаментом, на якому будується і діє служіння ближньому. Якщо все наше 
церковне тіло не долучиться до цього харитативного руху, то ми – єпископи, священики, 
миряни - не вповні виконаємо свою християнську місію і колись на суді перед нашим 
Господом складемо звіт про те, чого ми не зробили для вбогих і потребуючих», - 
підкреслив Глава УГКЦ. 
  

http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_z_nagodi_dnya_sots%D1%96alnogo_sluzh%D1%96nnya_ta_blagod%D1%96ynost%D1%96_v_ugkts_72865.html
http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_z_nagodi_dnya_sots%D1%96alnogo_sluzh%D1%96nnya_ta_blagod%D1%96ynost%D1%96_v_ugkts_72865.html


  

«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання 

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті  

митрополита Андрея Шептицького 
 

    .......Продовження з минулої неділі 

 

 

А в обставинах німецької окупації 1941 року, коли проголошують відновлення 

укра- їнської державності, митрополит Андрей видає послання, в якому 

благословляє Українську Дер- жаву, а невдовзі й накреслює цілий план 

розбудови «Української хати». У ті часи, коли, здавалося, шаленіло пекло на 

землі, з особливою силою проявився душпас- тирський талант митрополита 

Шептицького. Як ніхто інший в окупованій нацистами Європі, він мав відвагу 

написати до рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера лист протесту проти 

знущання над євреями та проти втягування українців до цієї нелюдської акції. 

Він не лише оприлюднив сміли- ве послання «Не убий!», протиставившись 

машині смерті, а й разом зі своїм братом Климентієм організував цілу мережу 

порятунку єврейських дітей у студитських монастирях, в яких було вря- 

товано 160 життів. У ці часи війни й окупацій слуга Божий скликав низку 

архиєпархіальних соборів, головною темою яких, за словами самого 

Митрополита, був теоцентризм – центральність божественного життя 

Пресвятої Тройці. Тобто в момент найбільшої загрози для Церкви та народу 

Андрей Шеп- тицький шукав розв’язок не в людській, а в Божій мудрості. У 

його посланнях, зверненнях, про- мовах із різних нагод та його молитвах 

натрапляємо на натяки про те, що він вважав таким жит- тєдайним – на 

зв’язок між Христом – Божою Мудрістю – та мудрістю людини, а в пошані до 

муд- рості він вбачав особливу рису української душі. Вважав, що напевно 

більшість українського народу вибрала б бути «мудрим жебраком», а не 

«дурним царем». Отож читаємо в його творі «Божа Мудрість» (1932-1933): «…

та одна прикмета оцінювати як слід мудрість такою, якою вона є, й тим чим є, 

повинна цілому нашому національному життю надати безумовно якоїсь 

могутньої сили…» Чи треба після цього далеко не вичерпного переліку 

підказувати, на кого мали б взоруватися на- ше сучасне духовенство й 

монашество, дипломати і державні мужі, освітяни і працівники культу- ри, 

меценати й доброчинці? 

 



Розповідають, що коли після 18-річної каторги в Сибіру ісповідник віри 
митрополит Йосиф Сліпий прибув 1963 року до Рима, то у своїх розмовах зі 
співробітни-ками часто посилався на мудрість свого великого попередни-ка. 
Не раз ставав він посеред коридору, ставлячи собі самому запитання: «А що в 
цьому випадку зробив би покійний мит-рополит Шептицький?» Думка слуги 
Божого Андрея, його всеохопна мудрість були для Патріарха Йосифа 
найбільшим скарбом для будування майбутнього Церкви і для вирішення 
проблем своїх буднів.  
 
Тому розмова українців із митрополитом Шептицьким не припиняється ніколи. 
Міняються епохи, та він незмінно промовляє до нас Божою мудрістю та 
обставинами свого життя – промовляє так, ніби є нашим сучасником. 
Поставмо й ми собі це питання: а що порадив би нам митрополит Андрей 
Шептицький, якби був між нами сьо-годні?  
 
За якимсь незбагненним присудом Господнього Провидіння Україна знову 
стала об’єктом нападу з боку темного варварства, яке претендує стати 
«новим» словом у світовій політиці. У наше життя повернулися давні теми: 
історичної кривди з боку Росії, героїки справедливої війни, потреби 
національної консолідації та оборони. Тому з усієї проповідницької спадщи-ни 
митрополита Андрея цього разу ми вибрали передусім ті його думки, які 
стосуються ни-нішнього стану війни – не оголошеної, але такої реальної та 
відчутної.  
Митрополит, хоч і прикутий до свого інвалідного крісла, серцем відчував 
особливості воєнного лихоліття. Його душпастирське чуття відразу вловило, 
що війна спотворює людсь-кі стосунки й підважує Божий лад у суспільстві. 
Його перше послання-попередження дато-ване вже 1 вересня 1939 року:  
Час воєнний утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного 
розуму, освічено-го вірою. Верх беруть почування, вразливість, 
пристрасть, а з того нерозважні кроки, шкі-дливі не тільки для одиниці, але 
і для загалу, для цілої родини, громади й народу. Ця небез-пека в положенню 
так особливо труднім, в якім находиться наш народ, стається прямо 
грізна (Пастирське послання до духовенства про обов'язок перестерігати 
вірних пе-ред намовами провокаторів та агітаторів).  
Мине ще кілька років, але війна не змінить свого нелюдського обличчя:  
В часі війни навіть між тими, що не воюють, або й тими, що їх ніщо не 
ділить, нагро-маджуються такі небувалі кількості не-порозумінь, спорів, 
ворожнечі, часом навіть і ненависти, що не пізнається цього світу і людей, 
яких зналося добре ще кілька літ тому. Люди діляться, всюди собою 
зайняті, не мають часу для ближнього, не мають з чого дати йому хоч 
добре слово, усі стали нервові, роздражнення нервів прибирає форми 
неврасте-нії, істерії і суспільне, чи може радше товариське життя, стає 
подібне до того принци-піяльного «bellum omnium contra omnes» [війна всіх 
проти всіх (лат.)] Гоббеса, наслідком чого проста зичливість і 
християнська любов ближнього стає товаром дуже рідким, доро-жчим від 
масла чи сала (Пастирське послання на Великдень 

Продовження буде ..... 
для читачів часописів «Краківські Вісті», «Львівські вісті» та «Рідна 

Земля»). 


