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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 Патріархові Святославові 
здійснити заплянованого проєкту. 
 

Слова Митрополита Андрея Шептицького в останні хвилини 
 земного життя, які надійшли першого листопада 1944 року 

   
  Митрополит лежав спокійно зі замкнутими очима та віддихав тяжко, як перед 
тим, Відтак почав знову молитися. Відчинив 
очі та почав до нас усіх говорити: “Наша 
Церква буде знищена, розгломлена 
большевиками, але ви держіться, не 
відступайте від віри, від Святої Католицької 
Церквии. Тяжкий досвід, який паде на нашу 
Церкву, є хвилевий. Виджу відродження 
нашої Церкви, вона буде гарніша, величніша 
від давної, та буде обій-мати цілий наш 
нарід. Україна, - продовжу-вав дальше 
говорити Митрополит, - двигне-ться зі свого 
упадку та стане могутньою, з’єдиненою, 
величною, яка буде дорівнюва-ти іншим 
високорозвинутим державам. Мир, добробут, 
щастя, висока культура, взаємна любов і 
злагода будуть панувати в ній.  Все те буде, 
як я кажу. Тільки треба молитися, щоби 
Господь Бог та Мати Божа опікувалася над 
нашим бідним замученим народом, який 
стільки витерпів, і щоб ця опіка Божа 
тривала вічно”.                                                                                                   
                                                  З інтерв’ю о. Йосифа Кладочного (1906-1994).  
                                                               Подано за Інститутом Історії Церкви 

Минулої неділі успішно відбулися Загальні Збори Парафіяльної Ради 
    Присутних булo 37 осіб. Всі були перевибрані до Управи Парафіяльної 
Ради, щоб продовжувати працю для добра парафії. Запрошуємо наших 
парафіян до помочі та співпраці з управою і причинитися для покращення  
розвитку парафіяльої діяльности.  



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. Петкініс і Род. Макогон А.  

 
На тацу було зібрано 

Неділя 26. 10. 2014  - $246.45 

2.11. 14 
НЕДІЛЯ 

21 неділя по П'ядесятниці 
Вмуч. Артемія   Гл. 4  

 
9.00 

ранку 

 Св. Літургію.   
За всіх вірних 

Гал. 2, 16-20 
Лука 8, 5-15 

3. 11. 14 
ПОНЕДІЛОК 

 
Преп.  Іларіона Великого 

 
9.00 

ранку 

 
Св Літургія   

  

Кол. 2, 13-20 
Лука  9, 18– 22 

4. 11. 14 
ВІВТОРОК 

Свт. Аверкія   9.00 
ранку 

 

   Свята Літургія. 
 

Кол. 2, 20-2,3 
Лука  9, 23-27 

5. 11. 14 
СЕРЕДА 

Ап. Якова 9.00 
ранку 

Св. Літургія   Кол.  3. 17-4,1 
Лука  9, 44-50 

6. 11. 14 
ЧЕТВЕР 

Мучч. Арети й ін. муч. 9.00 
ранку 

 Кол.  4, 2-9 
Лука  9, 49-56 

7. 11. 14 
П’ЯТНИЦЯ 

Муч. Маркіяна і Мартирія 9.00 
ранку 

Свята Літургія   Кол. 4, 10-18 
Лука 10, 1-15 

8. 11. 14 
СУБОТА 

+Димитрія  Великомучени  9.00 
по п. 

 Св  Літургія а пок. Воло– 
димира,  Теодора, Емілію  

 

 2  Тим. 2, 1-10 
Івана 15, 17-16,2 

9. 11. 14 
НЕДІЛЯ 

22 неділя по П'ядесятниці 
Myч. Нестора,Капітоліни  5                   

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Гал. 6, 11–18 
Лика 16, 19-31 

Сьогодні 2.11. і у четвер 6.11.2014 Свята Літургія у  Kаlyna Cаrе год. 11-та дня.   
——————————————————————————————————————————- 

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. 

——————————————————————————————————————————- 
МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ СЛУГИ БОЖОГО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

   Господи Ісусе Христе  - Ти завжди нагороджуєш найбагатшими скарбами Твоєї 
безконечної Любови Твоїх вірних слуг за їх праведне життя, і то не тільки вічною 
прославою у Твоєму небесному царстві, але часто й тут на землі прославляєш їх за те, що 
вони з особливою ревністю змагалися для Твоєї слави і для поширення та закріплення 
Твого Царства між людьми. Покірно благаємо Тебе, зволь прославити Твого вірного слугу 
Андрея Шептицького, що впродовж свого праведного життя був добрим пастерем свого 
стада і великим подвижником Церковної Єдности,не тільки в нашому українському народі, 
але й серед усіх народів світу, щоб усі були одно Хруистове стадо й один Пастир. Бо Ти 
святий єси, Христе Боже наш, і у святих спочиваєш, і Тобі славу возсилаємо з 
безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і животворєщим Твоїм Духом, нині й пов-
сякчас, і на віки віків. Амінь.   



 У ЛЬВОВІ РОЗПОЧАЛАСЯ ЗУСТРІЧ  
СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІХ ЄВРОПИ 

24 жовтня 2014 року в реколеційному центрі Львівської архиєпархії УГКЦ, що в 
Брюховичах біля Львова, розпочалася щорічна Зустріч східних католицьких єрархів 
Європи, яка цього разу присвячена 25-річчю виходу УГКЦ з підпілля. 
Вранці представники католицьких Церков Європи із двадцяти країн взяли участь 
у  Літургії, яку очолив архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк). 
Проповідь виголосив Секретар Конгрегації Східних Католицьких Церков Циріл 
(Василь). Він підкреслив: «Через цю зустріч ми бажаємо виявити те, що кожен 
християнин, патріот пишається своєю вірою. Він трудиться задля Божого Царства у 
своєму житті». 
24 жовтня 2014 року в реколеційному центрі Львівської архиєпархії УГКЦ, що в 
Брюховичах біля Львова, розпочалася щорічна Зустріч східних католицьких єрархів 
Європи, яка цього разу присвячена 25-річчю виходу УГКЦ з підпілля. 
Перше робоче засідання відкрив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Також із 
вітальними словами з нагоди 25-річчя легалізації УГКЦ виступили Апостольський 
нунцій в Україні Томас Едвард Галліксон та Архиєпископ Львівський РКЦ Мечислав 
Мокшицький.Перше робоче засідання відкрив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 
Також із вітальними словами з нагоди 25-річчя легалізації УГКЦ виступили 
Апостольський нунцій в Україні Томас Едвард Галліксон та Архиєпископ Львівський 
РКЦ Мечислав Мокшицький. 
 У перший день зустрічі виголошено три доповіді: «Місія і роль Східних 
Католицьких Церков в екуменічному діалозі: перешкода чи нагода до 
об’єднання» (владика Дімітріос (Салахас), Апостольський екзарх для католиків 
східного обряду в Греції), «Взаємовідносини між Східними Католицькими Церквами 
та державою і загальнолюдською спільнотою» (владика Вірджил (Берчеа), Єпископ 
Орадеа-Маре, Румунія), «Від легалізації УГКЦ до революції гідності: Роль Церков в 
українському суспільстві» (владика Борис (Ґудзяк), єпископ єпархії Святого 
Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у 
Франції,  країнах Бенілюксу та Швейцарії.                     Продовження на 3 сторінці 
   

               СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ  - Стихира на Вечірні      
   Ти, славний великомученику Димитрію, - повсякщасно світло увоїй вітчизні, 
бо невпинно захищаєш її від ворожого нападу і визволяєш від бід та всякої 
напасти. Тому, Блаженний, вона святкує твою щорічну пам’ять та з вірою і 
любов’ю хвалить Господа, який тебе прославив.    
 
   Ти, святий Димитрію, мученику і страстотерпцю Христовий, як сонце 
опромінюєш світ чудесами, тож у твій пам’ятний день, Блаженний, всі ми ними 
втішаємося та з вірою вшановуємо їх велич. Маючи, отже, сміливість до 
Господа, молися, щоб спасти від погибелі й скорботи душі наші. 
    
    Списами, спрастотерпцю  Димитрію, пробили твої груди за Хиста, якому на 
хресті прокололи бік. Ти бо полюбив його рани, даючи всім непереможне 
свідчення своєї віри. Тому й гнобитель твій, Великомученику, був подоланий, 
прийнявши свідчення твого ісповідництва, страстотерпцю Христовий.  
 



Апостольський екзарх для католиків східного обряду в Греції Дімітріос (Салахас) під 
час своєї доповіді наголосив, що поки не буде повністю досягнуто єдності, 
екуменічні зусилля у різних країнах у відносинах з Православними Церквами 
становлять пріоритетний і незворотний вимір ідентичності Східних Католицьких 
Церков. «Східні Католицькі Церкви покликані йти назустріч тим викликам, які 
походять з розколу. Ці Церкви повинні бути активними учасниками діалогу правди й 
любові, що його Католицька Церква активно провадить із Православними Церквами, 
а також пропагувати різноманітні ініціативи, у яких могли б брати учать православні 
брати (наприклад, спрямовані на оборону моральних принципів щодо подружжя і 
сім’ї, діл милосердя, соціальну справедливість, захист життя, гідності і основних 
прав людини, пропагування миру), особливо звертати увагу на масову еміграцію», – 
вважає він. 
За словами доповідача, «гаряче бажання піднесення гідності УГКЦ з 
верховноархиєпископської до патріаршої Церкви є цілком законне і відповідне до 
Другого Ватиканського Собору. В очікуванні такої бажаної події УГКЦ покликана у 
своєму теперішньому канонічному статусі робити все можливе, щоб краще 
відповідати на вимоги внутрішнього оновлення та здійснення екуменічного 
покликання, незважаючи на всім нам відомі труднощі і перешкоди», – вважає 
Апостольський екзарх для католиків східного обряду в Греції. Про це повідомляє  

Департамент інформації УГКЦ 
———————————————————————————————————— 

ПРОВОКАЦІЇ ВІД МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (АЛФЄЄВА) У РИМІ ЗАЗНАЛИ        
 ФІАСКО, — ПАТРІАРХ УГКЦ СВЯТОСЛАВ      ( продовження) 

Глава УГКЦ зауважив, що виступ московського гостя викликав негативну реакцію 
присутніх. 
“Ці три провокації в одному пакеті, які були скоєні на найвищому форумі 
Католицької Церкви, зазнали абсолютне фіаско. Як прореагувало середовище? 
Крайньо негативно. До мене потім підходили представники усіх єпископських 
конференцій, висловлюючи велику солідарність нашій Церкві і Україні”. 
За його словами, російський митрополит таким чином зробив рекламу Україні і всі 
почали цікавитися, а що ж насправді у нас відбувається. 
“Дуже цікаво на це прореагував митрополит Атенагорас, який представляв 
Вселенський Патріархат. Він просто був здивований, що в такий спосіб хтось 
дозволив собі потрактувати члена католицької родини у присутності усієї сім’ї. 
Святіший Отець був дуже негативно збентежений. Я мав нагоду спілкуватися з ним 
майже кожного дня”. 
“Отож, я думаю, що митрополит Іларіон дуже зашкодив Православній Церкві тим 
виступом. І про цю шкоду мені особисто говорили представники Ватиканської ку 
рії”, — підсумував очільник УГКЦ.                                                     RISU  -  РІСУ 
———————————————————————————————————— 

ПОЖЕРТВИ НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД 
А. Алфавицький  $20.  Родина Федорко $ 50. 

ПОЖЕРТВИ НА КАТЕДРАТИК  - АЛЮМНАТИК 
А. Алфавицька  $20.   Родина Федорко  $50. 

Пожертва  $100 на церковні потреби з нагоди 40 днів смерти Анастазії Котовської від 

родини Котовської і Матишак. Жертводавцям щира подяка. 
 

http://news.ugcc.ua/

