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

З А  П Р О Ш Е Н Н Я 
 Сьогодні з нагоди Свята Матері Союз Українок ім. Алли Горською 
запрошують всіх на смачний сніданок в церковній залі  в неділю 17-го 
травня після Святої Літургії і Молебня.  

НЕДІЛЯ СЛІПОРОДЖЕНОГО 
    Ідучи  дорогою, ти, Господи, стрінув сліпонарод—
женого чоловіка. Учні ж, здивовані, питали тебе, 
кажучи: Учителю. Хто згрішив:  він, чи батьки його, що 
сліпим народився? А ти, Спасе мій, відповів їм: Ні він 
не згрішив, ні батьки його, але щоб виявились на 
ньому діла Божі. Мені ж треба вчиняти діла того, хто 
послав мене, - діла, яких ніхто інший вчинити не може. 
Сказавши, це, ти плюнув на землю і, замістивши 
грязь, помазав його очі, кажучи йому: Іди та вмийся в 
Силоамській купелі. Він же, умившись, виздоровів і 
кликнув до тебе: Вірую, Господи!  - і поклонився тобі. 
Тому й ми кличемо: Помилуй нас! 
 

   З превиликої любови, воплочений Христе Боже, ти з несказанних щедрот 
свого милосердя помиливав того, що з народження не бачив світла, та 
вдостоїв божественного сяйва, діткнувшись його зіниці твоїми творчими 
пальцями й пилом. Тож ти, Світлодавче, як єдиний всещедрий Податель, 
освітли нині і наші душевні почування. 

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
  Як апостоли побачили тебе, Господи, життядавче Христе, що возносишся на 
хмарах, у сльозах ридали і, глибоко засмучені, з плачем благали:  Не зостав 
нас сиротами, Владико, що, як добросердний, з милосердя полюбив слуг 
твоїх, але пошли, як ти нам обіцяв, пресвятого твого Духа, щоб просвітив душі 
наші. 
   Ангели твої, Господи, сказали апостолам:  Мужі галилейські! Чого стоїте, 
дивлячись на небо? Оцей Христос Бог, який вознісся від вас на небо, так само 
прийде, як ви його бачили, що відходив на небо. Послужіть йому в святості й 
правді!   
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 
Род. Петкініс і Макогон А. 

       

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя  10. 5.2015  - $ 211.20  

  

17. 5. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 5.    НЕДІЛЯ  
СЛІПОНАРОДЖЕНОГО 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Діянь 16, 16-34 
Івана 9, 1-38 

18. 5. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Мучениці Ірини  
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Діянь 17, 1-15 
Івана  11, 47-57 

19. 5. 15 
ВІВТОРОК 

Прав. Йова 
Багатостражданого 

 9.00 
ранку 

 

Свята Літургія      
 
  

Діянь 17, 19-28 
Івана   12, 19-36 

20. 5. 15 
СЕРЕДА 

Мученика Акакія  
 Максимаі 

9.00 
ранку 

  Свята Літургія 
 

 Діянь  18, 23-28 
Іван  12, 36-47 

21. 5. 15 
ЧЕТВЕР 

Вознесіння ГНІХ  9.00 
ранку 

Свята Літургія 
 

Діянь. 1, 1–12 
Лука  24, 36-53 

22. 5. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Без 

Перенесення мощей Св. 
Миколає до Барі  

9.00 
ранку 

   Діянь  19. 1-8 
Іван 14, 1-11 

23. 5. 15 
СУБОТА 

Апостола Симона Зилота 9.00 
ранку 

 Свята  Літургія   
 

Діянь. 20 , 7-12 
Іван 14, 10– 21 

24%%5. 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 6.     Неділя   
СВЯТИХ ОТЦІВ 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

Діяня. 20 ,16-18,28 
Івана  17, 1-132424 

Перша Свята Сповідь і Урочисте Святе Причастя 
 Відбудеться у катедральній парафії у неділю 4-го жовтня, а 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 9749 або до 
Мельборнської парафії, тел. 9330 2566. Кожна наша дитина заслуговує і 
повина бути достойно приготована до зустрічі з Ісусом Христом у Св. Тайнах.   

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  24.5.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care  в год. 11-тій ранку. 
 В четвер 28.5.2015 відправиться Св. Літургія у Кalyna Care в год. 11-тій паснку.  



          ТРАВЕНЬ МІСЯЦЬ БОЖОЇ МАТЕРІ         
Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією із 
найдавніших святинь та найзагадковіших пам’яток 
української церковної культури. Символічно, що, 
даруючи милість та материнську опіку місту Львову, 
Пресвята Богородиця-Одигитрія впродовж усієї історії 
благословляла Своєю благодатною присутністю всіх 
християн міста Львова – православних, оскільки її 
написав іконописець для одного із православних храмів 
Львова; католицьких, бо саме з часу освячення в 
латинському кафедральному соборі маємо першу 
задокументовану її дату; вірменських, оскільки 
продовж тривалого часу вірменські архієпископи 
зберігали святиню. Важливим є те, що й сьогодні до 
святого образу молитовно звертаються християни, а 
ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці 
Львівської національної галереї мистецтв дарує 
зцілення тим, хто до неї приходить.                               . 
 Під час виставки вірменських пам’яток у Львові 1932 

року ікона вперше стала предметом наукових досліджень мистецтвознавців. На той 
час ікона знаходилася в каплиці палацу вірменських архієпископів. Тоді дослідники М. 
Гембарович і Т. Маньковський характеризували образ як ікону «візантинізуючої 
Мадонни» перемальовану близько 1534 року. Датування пам’ятки опиралося на 
найдавніший запис на звороті ікони, який засвідчує її освячення Львівським 
латинським архієпископом Бернардом Вільчеком саме цього року, інші зазначені на 
іконі дати 1586 та 1671 рр., вказують на час «відновлень» – перемалювань зображення. 
 
Після Другої світової війни ікона на певний період зникла з поля зору, і знову 
привернула увагу громадськості у 1984 році, коли потрапила до фондів Львівської 
картинної галереї. За свідченням директора галереї, відомого українського 
мистецтвознавця, Героя України Бориса Григоровича Возницького, приніс ікону в 
червні 1984 року інженер Андрій Отко. З його слів, у 40-х рр. XX ст. ікону 
переховувала вчителька школи вірменок-бенедиктинок п. Станкевич. Після смерті 
вчительки ікона опинилась у її вихованки Софії Блонської, матері А. Отка. 
 
 Коли ж Львівський латинський архієпископ Ян Димітр Соліковський ініціював 
«очищення костелів від чужих ікон», образ передали вірменам. Таким чином, 
Львівська ікона Богородиці зберігалася у вірменському соборі до XX ст. Одним із 
аргументів на користь раннього датування ікони XIV ст. (1360 р.), Б. Г. Возницький 
вважає стилістичну близькість образу із «Мадонною з Вевержі», що зберігається у 
Національній галереї в Празі.                          . 
 
Упродовж століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через 
милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. 
Відомі випадки, коли після молитов перед Львівською іконою Богородиці видужували 
онкологічно хворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя. 
 

 



ПАПА ФРАНЦИСК ЗАКЛИКАВ ДО МИРУ ТА 
ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ З ПОМИЛОК МИНУЛОГО 
На загальній аудієнції у середу 6 травня Папа Римський 
звернувся до вірних із закликом про мир з нагоди 70-річчя 
закінчення Другої світової війни. 
Про це повідомляє Радіо Ватикану. 
"У ці дні в деяких столицях буде відзначатися 70-річчя 
закінчення Другої світової війни в Європі", - відзначив Папа 
Франциск. 
"З цієї нагоди я довіряю Господу, заступництвом Діви Марії 
Цариці Світу, побажання, щоб людське співтовариство 

вчилося на помилках минулого і щоб перед обличчям сьогоднішніх конфліктів, що 
роздирають деякі регіони світу, керівники громадянського суспільства прагнули до 
загального блага і сприяли культурі світу", – акцентував Папа. 
 

  ПАТРІАРХ СВЯТОСЛАВ З ДУШПАСТИРСЬКИМ 
ВІЗИТОМ ВІДВІДУЄ ФРАНЦІЮ 

Глава УГКЦ прибув до столиці Франції з 
душпастирським візитом, який триватиме до 11 травня. 
6 травня  Предстоятель Церкви зустрівся з 
українськими священиками Франції, Бельгії та 
Німеччини під час їхніх духовних реколекцій, які 
проводить  владика Василь (Тучапець). 
 

7 травня відбудуться зустрічі Глави УГКЦ з французькими високопосадовцями, 
зокрема з сенатором Ерве Море (Hervé Maurey), президентом Сенатської групи 
"Франція-Україна". 
 
О 12.00 Блаженніший Святослав дасть прес-конференцію в катедрі Святого 
Володимира в Парижі. О 18.00 Глава УГКЦ візьме участь у церемонії вручення 
ордену кавалера Почесного легіону владиці Борисові (Ґудзяку), єпископові 
Української Греко-Католицької Церкви у Франції, Швейцарії і країнах Бенілюксу. 
8 травня, о 8.00, Предстоятель УГКЦ служитиме Месу в Апостольській нунціатурі в 
Парижі. Цього дня також заплановані зустрічі з кардиналами Франції. 
 
9 травня, о 9.30,Патріарх Святослав освятить каплицю в єпархіальному будинку в 
районі Vincennes (27 avenue Foch). Цього ж дня Глава УГКЦ у катедрі зустрінеться з 
учителями, батьками і дітьми Школи святого Володимира. О 18.00 відслужить 
Вечірню, після чого о 19.00 проведе зустріч з вірними греко-католиками в катедрі 
святого Володимира. 
 
10 травня Блаженніший Святослав побуває в містечку Санліс, де о 9.45 покладе квіти 
до пам’ятника Анни Київської та до пам’ятної дошки жертвам Голодомору (Place des 
Arènes). Об 11.00 Предстоятель УГКЦ в Санлісі відслужить Божественну Літургію. 
11 травня Глава Церкви візьме участь у зустрічі–дискусії у Фундації Роберта Шумана. 
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 
 

http://ru.radiovaticana.va/news/2015/05/06/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://news.ugcc.ua/


 ГЛАВА УГКЦ: “ПЕРЕМОГА НАД ЗЛОМ 70 РОКІВ ТОМУ ЕКСПЛЮТУЮТЬ          
 ДЛЯ НЕОРАДЯНСЬКОГО МІФУ” 
Сьогодні відчуваємо, що не всі рани війни 
загоєні: минулий конфлікт став фантомним 
болем. Ідеології, які стали причиною війни, 
не відійшли в минуле, а пам'ять про загиблих 
і постраждалих використовується для 
конструювання нових агресивних ідеологій. 
Про це пише Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
(Шевчук) у своєму Зверненні до вірних і всіх 
людей доброї волі з нагоди сімдесятих 
роковин закінчення у Європі Другої світової 
війни, повідомляє Департамент інформації 
УГКЦ. 

«Перемога над злом, – вважає Предстоятель Церкви, – до якої причетна ціла світова 
спільнота, експлуатується для побудови неорадянського міфу, котрий породжує нову 
війну, а український народ стає її новою жертвою». 
Глава УГКЦ відзначив, що сімдесят років тому закінчилася велика війна в Європі, 
яка забрала десятки мільйонів життів. Цими днями ми вшановуємо полеглих у цій 
війні, солідаризуємося з тими, хто втратив близьких, і з вдячністю згадуємо їхню 
жертву. 
Патріарх просить задуматися над причиною цього насильства і над тим, як не 
допустити його повторення. «У вирі війни, в якій саме наша земля стала полем бою, 
кривавою землею, зіштовхнулися тоталітарні ідеології, егоїстичні теорії окремих 
народів, різні форми поганських націоналізмів, давні імперські апетити», – вважає 
перщоєрарх. 
У своєму зверненні з нагоди завершення ІІ Світової війни Предстоятель УГКЦ, 
проводить паралелі із сучасною ситуацію в Україні: «Перед лицем сучасної загрози 
ми об’єдналися в любові до Батьківщини, відчуваємо гордість за неї, за наших 
співгромадян, за наших воїнів. Багато українців із різних куточків нашої країни 
переживають автентичне патріотичне піднесення, поширюючи свої почуття і на інші 
народи». 
«Обов’язком християн нашого часу, – вважає він, – є зцілювати нашу суспільну 
свідомість, наповнювати поняття патріотизму справді християнським змістом. 
Християнський патріотизм нікого не виключає, а за свою мету ставить загальне 
благо, тому невіддільний від відповідальності. Це чеснота, яку можна і необхідно 
розвивати, удосконалюючись у любові до ближніх». 

 У КИЄВІ ВІДБУВАЮТЬСЯ УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 1000-ЛІТТЯ 
УПОКОЄННЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ТА МУЧЕНИЦЬКОЇ СМЕРТИ СВВ. 
БОРИСА І ГЛІБА 
“Святий Рівноапостольний Володимир – творець Української держави", – під такою 
назвою  в столиці 13-15 травня відбуваються урочисті заходи, приурочені 1000-літтю 
упокоєння Хрестителя Руси-України та мученицької кончини святих князів Бориса і 
Гліба і 900-ліття перенесення їх святих мощей до храму у Вишгороді. 

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_peremogu_nad_zlom_70_rok%D1%96v_tomu_nin%D1%96_ekspluatuyut_dlya_neoradyanskogo_m%D1%96fu_73715.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_peremogu_nad_zlom_70_rok%D1%96v_tomu_nin%D1%96_ekspluatuyut_dlya_neoradyanskogo_m%D1%96fu_73715.html


  ДО 70-ЛІТТЯ АРЕШТУ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО ТА ЄРАРХІЇ УГКЦ 
    Продовження 
 1960 р.  - Потьма: “Переїзд  - це худоб’ячі вагони, набиті  в’язнями, 
обставлені вартовими вежами, кулеметами, освітлені пріжекторами. Крізь 
маленьке заґратоване вікно розміром 10х10 см видно безкраї простори 
Сибіру”.— Авраам Шифрін, Мюнхен). Пересильні пинкти Свердловська, Чуни, 
Новочунки. 
 
Грудень 1960 р. — етапований до Києва. Запитували про його вимоги 
“максимум і мінімум” до уряду. Намовляли виступити з відозвою проти Папи і 
проти націоналістів за кордоном.— “Ви знущаєтесь наді мною і над моєю 
Церквою, нищити, руйнуєте все, що є, і ще хочете, щоб я виступив проти тих, 
які всі чувають зі мною і бороняться,”-- відповідь Блаженнішого. 
 
Жовтень 1961 р.— Верховний суд визнав Йосифа Сліпого за особливо 
небезпечного злочинця– рецидивіста і відправив до Мордовії. Табір у 
Мордовії, пос. Явас. Туди прибув хворий на запалення легенів. “Тоді кинули 
мене на найстрашніший етап, дванадцять жахливих пересилок до Мордовії з 
найгіршими бандитами, в голоді  і в холоді, зокрема в ночі. Десь над Волгою, в 
одній камері було нас 60 осіб, повно диму, смороду,  сварки, бійки і крадежі. Я 
сів коло ”параші” і гадав, що вже там згину, але підійшли якісь незнакомі і 
взяли мене ближче вікна. Тоді якраз везли тих всіх на Сибір, що не мали 
сталого заняття. Пригадую собі, що недужих на ношах вивозили примусово на 
Сибір. І там серед жахливих умовин пропадав елемент неприхильний для 
КҐБ, а бандити між собою сміялися і з клинами питали: 
 “Сколько лет ви роботали туніядцем (дармоїдом)? (...) Пів мертвий приїхав до 
Мордовії. Було це в грудні 1961 р.” (Спогади, ст. 195). “У 1062-му році я був в 
одному з мордовських таборів уже такий ослаблений, що думав:  швидко 
помру. Одного разу, коли я лежав на столі, який служив рівночасно і за 
постелю, підійшов до мене наглядач і запитав майже чемно:  
 
—               Діду,               як                 чуєтеся,              як               маєтеся?   . 
Тон його голосу і саме запитання було таке неймовірне і  незвичне за весь час 
мойого 18-річного побуту в таборах, що воно викликало у мене глибоке 
враження. Все ж таки я здобувся на байдужу відповідь: \ 
 
—- Tak, як може бути у тюрмі... 
 
 — Добре, діду,  — відповів він — швидко все це минеться... 
       
Після цього принесли мені миску юшки, але справжньої теплої юшки. Ніколи у 
житті не видалася мені юшка більше смаковита! А далі перенесли до іншого 
бараку, дали мені ліжко з сінником. Чи уявляєте собі? Ліжко з сінником! 
Справжнє ліжко!... Дозволили мені відпочивати і віддали моє давне 
священиче убрання. А тому. що моє здоров’я все ще було  дуже слабе, то 
мене перенесли до шпиталя.                       Продовження в слідуючім числі     


