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

 ДАР ЛЮБОВИ ДЛЯ ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА 
 Збірка в парафії вже розпочалася. Заохочую до пожертв  на збіркову листу у 
п. Гриця Хоми. В інших парафіях така збірка вже успішно відбулася. 
  Збірка Дар Любови допоможе Блаженнішому Патріархоіві Святославові 
здійснити заплянованого проєкту. 

.Cобор адхистратига Михаїла і всіх Безтілесних сил.  

   Тропар:  Небесних воїнств Архистратиги! Молимо вас 

завжди ми, недостойні, щоб вашими молитвами ви 

захистили нас покровом крил духовної вашіої слави, 

охороняючи нас, що прибігаємо і щиро кличемо: Від бід 

визвольте нас, як чиноначальники небесних сил! 

   Кондак:  Архистратиги Божі, служителі божественної 

слави, ангелів начальники і людей наставники! 

Корисного нам просіти і великої милости, як безтілесних 

архистратиги. 

Стихира на вечірні: Божественний архангели Михаїле! 

Зберігай нас, що з вірою прибігаємо під твою охорону, і  

покривай упродовж цілого нашого життя. У страшну годину смерти будь для 

нас усіх, Архангели, найбільш надійним помічником.                                                                                                                                                                       

Архистратиже Михайле! Ти передуєш на небі у повній сміливості і стоїш у 

славі перед Престолом Величности, оглядаючи невимовні речі. Спаси нас, 

просимо, своїми молитвами в усіх потребах, небеспеках і напастях. 

В РОЗПРОДАЖІ МАЄМО ГАРНИЙ  КАЛЕНДАР  НА 2015 РіК 
Ілюстрації  ікони з  Музею Українського Мистецтва ім. Владики Івана Прашка. 

Ціна  $12. Календарі можна предбати в пані Софії Мазур.  
Календар є гарним виданням, який може бути дарумком для Ваших рідних в 
Україні та світі. В кожній родиній цей календар буде корисним, бо є позначені 

наші свята та адреси і телефони всіх наших парафій в Австралії. 
————————————————————————————————————- 

Fashion Fundraiser (Postie Fashions)  Friday 21st November 2014 
Займається Оксана Хaлоній. Просимо підтримати участю.     

З НАГОДИ 90 ЛІТТЯ ПАНІ АНТОНІНИ КОВАЛЬ БАЖАЄМО ЩЕДРОГО 
БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ, СИЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ПРОЖИТИ 

МНОГИХ ЛІТ. 



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. Долний і Род. Дутка Я.  

На тацу було зібрано 
Неділя 9. 11. 2014  - $271.55 

Щиро дякуємо за пожертви. 

16.11. 14 
НЕДІЛЯ 

23 неділя по П'ядесятниці 
Муч. Акипсина, Йосифа  6   

 
9.00 

ранку 

 Св. Літургія   
за всіх вірних 

Еф.2, 4-10 
Лука 8, 26-39 

17. 11. 14 
ПОНЕДІЛОК 

Пр. Йоанікіє, Муч.Єпммея  
9.00 

ранку 

Св Літургія   
  

1 Солун. 2, 20-3,8 
Лука  11, 29–33 

18. 11. 14 
ВІВТОРОК 

Муч. Галактіона й Епістими  9.00 
ранку 

 

   Св Літургія  
 

1 Солун. 3, 9-13 
Лука  11, 34-41 

19. 11. 14 
СЕРЕДА 

Ісповідника Павла 9.00 
ранку 

Св. Літургія   1 Солун.  4. 1-12 
Лука  11, 42-46 

20. 11. 14 
ЧЕТВЕР 

33 мучеників , пр. Лазаря 
Бл. Йосафати Гордашевської 

9.00 
ранку 

Св. Літургія Кол.  3, 17-4,1 
Лука  9, 4-50 

21. 11. 14 
П’ЯТНИЦЯ 

+ Собор Арх. Михаїла 9.00 
ранку 

Свята Літургія    Єв. 2,2-10 
Лука 10, 16-21 

22. 11. 14 
СУБОТА 

Пр. Матрони, Теоктисти   9.00 
по п. 

 Св  Літургія  
 

 2  Кор. 11,  1-6 
Лука 9, 1-6 

23. 11. 14 
НwqЕДІЛЯ 

24 неділя по П'ядесятниці 
Ераста,Олімпія й інших ап.      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 2, 14–22 
Лука 8, 41-56 

                              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. 

——————————————————————————————————————————- 

Пожертви на Патріярший Фонд 
В.і П. Демчишин $ 20.  Др. А. і Н. Солочинський $50. 

Пожертви на Катедратик   - Алюмнатик 
В. і П. Демчишин $20.  Др. А. і Н. Солочинський $50. 

На чищення церкви—Пані Антоніна Коваль $30. 
Жертводавцям щира подяка. 

————————————————————————————————————- 
Блаженніший Святослав відповіді на 100 запитань  молоді 

Ціна $10 просимо звертатися до п-і Олі Юрца. 
————————————————————————————————————- 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР відбудеться у неділю 14-го грудня.   
Просимо причинитися до Різдвяного Базару дарунками. Заздалегідь дякуємо.  

В НЕДІЛЮ  23.11.2014 СВЯТА ЛІТУРГІЯ У КАLYNA CARE  В ГОД. 11-ІЙ ДНЯ  



“ВІН ВЧИВ НАС БУТИ НАРОДОМ, ДЕРЖАВОЮ, СПРАВЖНІМИ 
ПАТРІОТАМИ” - ЛЮБОМИР (ГУЗАР) ПРО АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО. 
Архиєпископ-емерит УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) 2 листопада 2014 року під 
час проповіді в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві розповів про 
мету проголошення в УГКЦ року Митрополита Андрея Шептицького. 
Мета Року Митрополита Андрея 
Шептицького (який стартував 1 
листопада) полягає в тому, щоб ми 
пізнали його постать і в нашому 
житті здійснювали те, на що він 
звертав увагу і що він старався 
передати нашому народові. Адже 
митрополит старався навчати правд 
віри український народ і заохочував 
сповнювати Божу науку щодня. 
Блаженніший Любомир згадав кілька моментів із життя Митрополита Андрея, які 
українці мали б наслідувати сьогодні. За словами Верховного Архиєпископа-емерита 
УГКЦ, владика Андрей не тільки написав понад 250 пастирських послань, а й відвідав 
особисто всі парафії великої на той час Львівської архиєпархії, щоб особисто 
заохочувати народ жити згідно з вірою. «Завдяки його старанням наш народ високо 
піднісся у вірі. Після його смерті наша Церква була переслідувана, однак вона 
витримала, бо мала тверду віру», − продовжив він. 
Також, за словами проповідника, Митрополит Шептицький звертав увагу на гідність 
людини. «Нам може здаватися, що теперішня революція гідності – щось нове. Однак 
митрополит у перші роки свого служіння звертав увагу на те, щоб усім громадянам 
було дано те, що їм належить, щоб панувала справедливість однакова для всіх. У 
цьому намірі він писав послання про суспільну справедливість», − зазначив він. 
Митрополит Андрей також дуже був уважний до потребуючих. Тому він дбав, щоб 
діти-сироти були добре виховані і мали відповідні умови для життя. Він також 
відвідував людей на поселеннях, щоб «допомогти їм не переставати бути собою в 
чужій країні». Звертав увагу і на батьків, щоб вони «старалися по-Божому жити і 
виховувати своїх дітей». 
«Священиків він заохочував дотримуватися найкращих прикладів наукової правди, аби 
те, що вони проповідують, ставало дороговказом для народу. Для нього наука була 
засобом спілкування людей різних поглядів», − додав він. З цієї причини митрополит 
заснував богословську академію, яка тепер є Українським католицьким університетом. 
А ще він звертав увагу на проблему релігійного поділу, тому переймався тим, що наш 
народ − поділений. Митрополит Галицький подбав, щоб в Росії було створено 
католицький екзархат, що дало можливість пізнання і зближення християн, які 
поділилися. 
«Він вчив нас бути народом, державою, справжніми патріотами у зверненні «Як 
будувати рідну хату». Адже Україна є нашою хатою, яку ми повинні спільними силами 
будувати. Нам потрібно пізнати митрополита, його думки і наміри, щоб здійснювати їх 
сьогодні. Прошу вас дякувати Богові, що він дав нам такого провідника, який є 
утвердженням у наших змаганнях бути добрими християнами. Щоб ми, за його 
прикладом, сповняли Божу волю і розбудовували наш народ і наближали його до 
Господа», − завершив Блаженніший Любомир. 
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 
  
 
 
 
 
 

http://risu.org.ua/ua/index/reference/persons/~A/45451
http://news.ugcc.ua/


  ГЛАВА УГКЦ ЗАКЛИКАВ УКРАЇНЦІВ ВІДВІДАТИ КРИПТУ, 
 ДЕ СПОЧИВАЄ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ    

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав 
українців завітати до собору святого Юра, що у 
Львові, і відвідати крипту, в якій спочиває 
Митрополит Андрей Шептицький, повідомляє 
Департамент інформації УГКЦ. 
«Побудьте з ним. Відчуйте цей мир, якого так нам 
сьогодні бракує», - закликав Патріарх УГКЦ під час 
Богослужіння 1 листопада в соборі Святого Юра в 70-
ті роковини смерті митрополита. 
Нагадаємо, у день відходу до вічності в УГКЦ 
урочисто розпочався Рік Митрополита Андрея 
Шептицького. 
Верховний Архиєпископ зауважив, що протягом цього 

Року УГКЦ хоче зробити все для того, щоб сучасний українець наново відкрив для 
себе постать Митрополита Андрея. 
Глава УГКЦ окремо звернувся до єпископів, священиків, монахів і монахинь: 
«Зробімо Митрополита Шептицького доступним для сучасного українця через наші 
молитви, через наші урочисті академії, публікації, конференції. Наново відкриймо 
для себе постать того, кого світ сьогодні знає як велетня Святоюрської гори», - 
закликав він духовенство. 
Також Блаженніший закликав українців протягом Року вшанування прочитати лист 
Митрополита Андрея, написаний під час Другої світової війни, «Як будувати рідну 
хату». 
«Ми там знайдемо непересічні первомудрості й життєдайне слово, щоб зрозуміти, як 
нам сьогодні будувати, захищати, відбудовувати й розвивати вільну та незалежну 
Україну», - вважає архиєрей. 
Крім того, він попросив протягом Року особливо молитися за прославу слуги Божого 
Митрополита Андрея Шептицького: щодня хоча б по разу «Отче наш» і «Богородице 
Діво», щоб «цей скарб святості, який спочиває в особі слуги Божого митрополита 
Андрея, засяяв у всій своїй красі, повноті та істині на всю Церкву і на весь світ». 
«Сьогодні ми урочисто визнаємо cлугу Божого Митрополита Андрея нашим великим 
пастирем і учителем. І просимо його: владико Андрею, ти, що стоїш сьогодні перед 
Божим престолом, молися за Україну, молися за наш народ, молися за свою 
воскреслу Церкву, щоб Божий мир, який через тебе благословляв твій народ, був 
тимПатріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав українців завітати до собору 
святого Юра, що у Львові, і відвідати крипту, в якій спочиває Митрополит Андрей 
Шептицький, повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 

 

 

SALE OF CHURCH CALENDARS FOR 2015 
Calendars for our Eparchy for 2015 with 14 beautiful icons from the Ukrainian 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. 
The calendars are in both English and Ukrainian with daily readings of Epistles, Gospels, 
Feast days, Saints as well as addresses and telephone numbers of all our churches / parishes 
in Australia. The calendars can be an excellent gift for relatives and friends here, in Ukraine 
as well as overseas. 

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_zaklikav_ukraints%D1%96v_v%D1%96dv%D1%96dati_kriptu_v_yak%D1%96y_spochivaie_mitropolit_andrey_sheptitskiy_71923.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_zaklikav_ukraints%D1%96v_v%D1%96dv%D1%96dati_kriptu_v_yak%D1%96y_spochivaie_mitropolit_andrey_sheptitskiy_71923.html

