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

Трета Неділя Великого Посту -   Стихира у  
неділю на утрені 

 Побачивши нині виставлений святий хрест 
Христовий, поклонімся йому і, цілуючи з вірою 
та любов’ю, звеселімся, просячи добровільно 
розп’ятого на ньому Господа, щоб сподобив нас 
усіх поклонитись преславному хрестові, і всім 
неосудно діждатися воскресіння.  
Гучними піснями  звеличаймо чесний хрест і,  
цілуючи, до нього кличмо: Хресте прецінний, 

освяти наші душі й тіла своєю силою, і збережи непошкодженими від усяких 
ворожих зазіхань тих, що тобі благочесно кланяються!  
 В неділю на вечірні: Господи, ти добровільно простер на хресті свої долоні, 
тож, як добрий і чоловіколюбець, сподоби і нас, просвічених постом і 
молитвою, стриманістю і добродійністю, поклонитися йому сокрушеним 
серцем. 
Господи, без ліч наших гріхів очисть багатством своїх щедрот, Всещедрий, 
ізволь нам як чоловіколюбець, чистою душею оглядати Твій хрест і цілувати 
його в наступному тижні посту. 
   

ПPИГОТУВАННЯ ДО  ЄПАРХІЯЛЬНОГО СОБОРУ У НАШІЙ  ПАРАФІЇ  
Друга сесія відбудеться в четвер 19-го березня в год. 7-мій вечора в церковній 

залі. Отець Брайн Келті буде мати доповідь в англійській мові. 
Заохочую наших парафіян до участи, зокрема молодшого покоління та молодь. 

ЄПАРХІЯЛЬНИЙ СОБОР ВІДБУДЕТЬСЯ 25 і 26 КВІТНЯ В МЕЛЬБОРНІ  
 

PREPARATION FOR THE EPARCHIAL SOBOR IN OUR PARISH. 
The second session will be held on Thursday 19th of March at 7.00pm at the Church 

Hall Ardeer. Fr. Brian Kelty will be the presenter of Vision 2020. 
We invite everyone to attend especially the younger parishioners. 

THE EPARCHIAL SOBOR WILL BE HELD IN MELBOURNE ON THE 25TH 
AND 26TH OF APRIL 2015. 

The parish must have at least 2 delegates to represent our parish at the Sobor. 

 

 В ЧАСІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ МАЄМО ТРЕТУ ТАЦУ НА ЦЕРКВА В ПОТРЕБІ. 
      Заохочуємо причинитися пожертвою на тy важливу ціль. 



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. Хома Г. і Род.Гусяк М. 
 

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 8.3.2015  - $161.20 

Трета таца Церква в Потребі $101.90 

15. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

3 Неділя Вел. Посту  Гл.7  
Хрестопоклінна 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Євре. 4, 14-8, 6 
Марка  8, 34-9,1 

16. 3. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Мученика Євтропія    
9.00 

ранку 

Свята Літургія   1 Тим. 6, 17-21 
Марка  14, 53 –65 

17. 3. 15 
ВІВТОРОК 

Преподобного Герасима  9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

1 Тим.  1, 1-7 
Марко   14, 66-72 

18. 3. 15 
СЕРЕДА 

Мученика Конона 9.00 
ранку 

 Літургія Напередоця- 
Чених Дарів і Парастас   

 Буття  9, 18-10,1 
Прип.  12,23-13,9 

19. 3. 15 
ЧЕТВЕР 

42 муч. Аморійських 
  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 2 Тим.  2, 1–10 
Марка 15, 22-32 

20. 3. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Сщмчч. Єпп. Херсонських 
 

9.00 
ранку 

Свята Літургія    Буття 12, 1-7 
Прип. 14, 15-26 

21. 3. 15 
СУБОТА 

Преп. Теофілякта 
Задушна Субота 

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
 

Євр. 8, 9-12 
Марка 7, 31-37 

22. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

4 Неділя Вел. Посту   Гл.8  
      40 муч. Севастійських      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Євр. 6,13-20 
Марка  9,17-31 

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

В НЕДІЛЮ 22.03.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 26.03.2015 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. 



УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ВІКТОРІЇ ЗАПРОШУЄ ВАС НА СВЯТО 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
НЕДІЛЯ 15-го БЕРЕЗНЯ 2015 О ГОД. 1.30 пп. 

Український Народний Дім, Ессендон 
————————————————————————————————————— 

Association of Ukrainians in Victoria invites you to celebrate the spirit of 
Our greatest literary icon 

TARAS SHEVCHENKO 
Sunday 15th March at 1.39 pm  Ukrainian Hall Essendon 

 

У ХРЕСТОПОКЛОННУ НЕДІЛЮ ХРЕСНА ХОДА У ЛЬВОВІ БУДЕ НЕ ТАКОЮ,           
ЯК ЗАВЖДИ                                                                                                                                   

У Хрестопоклонну неділю, 15 березня, вулицями Львова 
пройде молитовна хресна хода. Цього року ходу організовує 
Український католицький університет спільно зі Львівською 
архиєпархією УГКЦ.                                                   Символом 
цьогорічної молитовної ходи буде березовий хрест. «У 
вересні 2014 бойовики та російські агресори обстріляли 
ракетними установками с. Побєда Луганської області. У 
результаті був знищений український військовий табір разом 
із технікою, але залишився неушкодженим березовий Хрест 
Господній, який був освячений на День Незалежності 
України, 24 серпня 2014 року. Під час обстрілу не загинув 
ніхто з особового складу територіальної оборони і 
військового шпиталю. Цей хрест став символом сили духу 
українського народу та запорукою нашої перемоги в 
боротьбі за правду. Тому в молитовній ході замість традиційного хреста цього року 
буде березовий», — розповідає керівник Духовно-пасторального відділу УКУ о. 
Юрій Саквук.                                                                                                           
Структура цьогорічного походу сперта на Хресній дорозі, яку православний Патріарх 
Варфоломій подарував Папі Івану Павлу ІІ. «Ця Хресна дорога побудована на основі 
Євангелія — у ній немає історії про Вероніку чи падіння  Ісуса Христа», — зазначає 
о. Юрій Саквук.                                                                                                                   
Ще однією особливістю Хресної ходи є розважання Андрея Шептицького, які на 
молитовних зупинках читатимуть проректори  УКУ разом із нашими студентами. «У 
рік, коли УГКЦ та УКУ відзначають ювілей митрополита Андрея Шептицького, ми 
вирішили нагадати його думки  про те, як в час лихоліття, війни, люди повинні 
переносити страждання, зберігати вірність Богові, людям та Батьківщині», — 
розповідає про концепцію цьогорічної молитви о. Юрій Саквук. 

Священик наголошує,  що УКУ прагне залучити  максимально широке коло людей 
до  молитовної ходу.  Тому великий хрест по черзі нестимуть: військові, студенти, 
працівники обласної та міської ради, священики, волонтери, військові лікарі, 
переселенці з Криму та Донбасу,  матері, студенти і викладачі УКУ та монахи різних 
згромаджень. 
Молитовна хода розпочнеться о 15.00 год від храму Святого архистратига Михаїла на 
вул. Винниченка, 22 та закінчиться біля Собору Святого Юра (пл. Святого Юра, 5). 
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 

http://news.ugcc.ua/


 
«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання Блаженнішого 
Святослава з нагоди Року пам’яті 
митрополита Андрея Шептицького  
 

Продовження з минулої неділі ... 
 
Українська Греко-Католицька Церква вже давно 
впевнена, що митрополит Андрей Шептицький є 
святою особою, учителем і свідком Христової віри 
та взірцем досконалого християнського життя. 
Працюймо і молімося, щоб його прославила славою 
святих Вселенська Церква, бо цього велетня духу 
повинні пізнати всі народи. Є докази про чудесні 
оздоровлення, отримані за його посередництвом. 
Але чи не найбільшим його чудом є саме 
відродження УГКЦ, про яке він на смертному ложі 
пророкував. Утім, попереду здійснення ще одного пророцтва митрополита Андрея, 
даного ним у той же смертний час, – пророцтва про Україну. Так, сьогодні наша 
держава в небезпеці, а українці – у неспокої. Проте саме на порозі своєї смерті – у 
той момент, коли Бог відкриває перед праведником Небо й усі тайни майбутнього, – 
наш Праведник побачив відродження нашої країни: Україна увільниться зі свого 
упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнювати 
другим високо розвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, 
взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба 
молитися, щоби Господь Бог і Мати Божа опікувалися все нашим народом, який 
стільки витерпів, і щоби ця опіка тривала вічно. А як могли б ми наблизити той час? 
Як йому сприяти? Здається, з усіх настанов Митрополита ми не знайдемо більш 
актуальної для нашої днини, ніж ця, – і хай вона буде настановою нашої Церкви всім 
вірним у його Рік: Не зривами одної хвилини, лише безупинним напруженням і 
безупинними жертвами аж до крови і смерти многих поколінь двигається народ. І 
легше часами кров пролляти в одній хвилині ентузіязму, чим довгі літа з трудом 
сповнювати обов’язки і двигати спекоту дня і жар сонця, і злобу людей, і ненависть 
ворогів, і брак довір’я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж 
до кінця виконувати свої завдання, не чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди 
перед заслугою!  
                                                                Слово до української молоді.  

Слуго Божий, митрополите Андрею, моли Бога за нас грішних!  
                                                                    .-.-.-.-.-.                                   + СВЯТОСЛАВ 

ПОКАЗ ПИСАННЯ ПИСАНОК 
Для членів Австралійського Товариства Народного Мистецтва недавно п-і Христина 
Клим мала показ писання українських писанок. Пані Марія Квас пояснила символіку  
української писанки та  різні мотиви та способи декорації залежно від місцевости. 
Присутні австралійці були захоплені красою українських писанок та технікою 
виконання. Бажаємо п-і Христині дальшої творчої праці.   
Товариство The Society of Folk & Decorative Artists of Victoria видає свій журнал 
FOLKLORE.        
 
 
 



 
 «ШЕПТИЦЬКИЙ STAR” - У ЛЬВОВІ СТАРТУЄ ПРОЄКТ ДО 150-РІЧЧЯ  

У Львові впродовж року проводитимуть заходи, 
які присвяченні 150-річчю з дня народження 
митрополита Андрея Шептицького. Заходи були 
розроблені управлінням культури ЛМР спільно з 
управлінням освіти ЛМР та управлінням 
внутрішньої політики ЛМР, повідомила прес-
служба Львівської міської ради 
Хочеться перестати говорити про Шептицького, 
як про регіонального діяча. Хочеться говорити 
про нього, як про людину світу і людину 
європейської та світової історії. Ще один із дуже 
важливих моментів - 

«Нам би дуже хотілося, щоб ми говорили про Шептицького як про живу людину, 
«олюднити» його постать, збити з нього, як, зрештою, з багатьох наших культурних 
та суспільних діячів, оцю зайву бронзу та граніт, показати Шептицького як живу та 
багатогранну людину, яку можна назвати людиною епохи Відродження. Показати 
наскільки він актуальний залишається для нас і зараз, показати родину Фредрів-
Шептицьких, адже ця унікальна родина поєднала дві величезні культури та два 
європейських народи - польський та українській народ, це родина, яка дала і одній, і 
другій культурі дві величні постаті – постать митрополита Андрея та постать його 
діда Александра Фредро, засновника жанру комедії у польській літературі. 
Нам би хотілося починати говорити про Шептицького зовсім з іншого боку. 
Починати говорити про історію людей, а не про історію подій. Дуже часто ми, 
розповідаючи про своє минуле, концентруємось на якихось датах, подіях, фактах 
забуваючи, що за усім цим стояли живі люди і історія цих людей може розповісти 
про факт, подію, дату набагато більше ніж просто розповідь про цю подію. Історія 
людей є емоційна – вона запам’ятовується через емоцію  
Хочеться перестати говорити про Шептицького, як про регіонального діяча. Хочеться 
говорити про нього, як про людину світу і людину європейської та світової історії. 
Ще один із дуже важливих моментів - треба говорити про Шептицького, як про 
великого мецената, і відродити оцю ідею меценацтва. 
Також є ідея показати образ успішного, зреалізованого українця, який зробив дуже 
багато і для українського бізнесу, і для українського духу, і для української культури. 
Стилістика, в якій ми розробляли наші проекти, розрахована на молодіжну аудиторію 
в першу чергу, тому ми намагались знайти таку мову та спосіб вираження, який був 
би зрозумілий та цікавий молодим людям», - зазначила Ірина Магдиш, начальник 
управління культури ЛМР. 
Зокрема, на території Музею народної архітектури та побуту пройде фотовиставка 
«Шептицький - меценат», також буде розміщено інфотаблицю «Митрополит Андрей 
- засновник Музею», а на вхідних квитках до музею з’явиться  логотип року 
Шептицького. 
У мистецьких школах Львова пройде конкурс дитячого малюнка «Інтерпретація 
робіт О. Новаківського». Роботи переможців можна буде оглянути у громадському 
просторі та у Ратуші. 
 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/
http://city-adm.lviv.ua/lmr/


Чоловічий Хор "Говерля" та Українська Громада Саншайн  

запрошує все громадянство на концерт  
СВЯТО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

яке відбудеться в неділю 29-го березня 2015 о  1.00 пп.   
В українському народному домі Ардір. 

Виступають: 
Хор "Говерля" 

Жіночий гурток  "Волошки"   
Вступ: Добровільні датки.                                       

Hoverla Male Choir and the Ukrainian Association of Sunshine  
 Invites everyone to the concert of  

TARAS SHEVCHENKO  
On Sunday 29th of March at 1.00pm  

in the Ukrainian Hall Ardeer. 
All Welcome. Entry by donation. 

Перша Львівська Медіатека проведе конкурс відеоробіт «Меценат», з метою 
залучення молодіжної аудиторії та надання імпульсу для розвитку відеомистецтва у 
Львові, і, в майбутньому, промоції ідеї меценацтва шляхом трансляції кращих робіт 
на телебаченні. Даний захід має на меті і лобіювання прийняття Закону України «Про 
меценатство». 
За сприяння управління культури та Творчої майстерні «Аграфка», у «Видавництві 
Старого Лева» буде видано ілюстровану книгу-абетку «Шептицький від А до Я». 
ПрАТ «Київстар», публічні бібліотеки, муніципальні театри та управління культури 
запустять проект «Зателефонуй Шептицькому», під час якого кожен матиме змогу, 
подзвонити та почути думки Шептицького про любов, віру, щастя, шлюб, чоловіків 
та жінок, дитинство, історію роду Шептицького та інше. 
У парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького пройде інтерактивний квест 
про славетний рід Фредрів-Шептицьких. Окрім цього, у місті будуть розміщені 
інфотаблиці з QR-кодами, де міститиметься інформація-підказки до наступної 
локації в рамках ще одного квесту - «Місця Шептицького». 
В парках та скверах міста будуть розміщені інформативні банери українською та 
англійською мовами про людей, яких врятував і підтримав Шептицький. 
Управління освіти проведе загальноміські учнівські акції «Духовні настанови 
Шептицького», в рамках яких відбуватиметься поширення духовних послань 
Митрополита Андрея «Духовні настанови Шептицького», вручення вітальних 
листівок матерям «12 листів до Матері» та проведення освітянського тижня з 
Митрополитом Андреєм «Український Мойсей».Впродовж березня-травня 2015 
року  -  опитування суспільної думки «Хто такий Андрей Шептицький?», 
фотоконкурс «Нащадки митрополита Андрея» з презентацією найкращих фоторобіт 
у громадському просторі міста та конкурсу дитячого малюнка «Золотий мольберт: 
дорогами Мойсея українського духу й культури»; проведення виїзних мистецьких 
акцій вихованців Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 
На базі дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Старт» пройде 
християнський табір спільно з представниками УКУ, за сприяння управління освіти, 
мовної школи «Smart learning», НВК «Галицька» і НВК «Софія».  
 
 
 


