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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. 
 

 НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (Зачаття святої Анни) 
  Тропар: Радійте, люди, і веселіться—це бо нині засяяла нам 
досвітня зірка таінственного дня—преблагословенна Діва 
Марія, що в лоні чудної Анни непорочно защинається. З 
небесними хорами припавши, поклонімся їй і голосно закличмо: 
Радуйся, Мати світла незахідного, з висоти Сходу Христа Бога 
нашого, який нас, що сидимо в тіні смертній, просвітлює і на 
шлях миру направляє стопи наші! 
   Кондак: Сьогодні рукою Святого Духа в утробі чудної Анни 
малщється цінний образ слави Божої. Цьогодні, силою 
Всевишнього, проти диявола підноситься могутня- 
зброяпреблагословенна Діва Марія. З  хорами ангельськими 
подивляючу, закличмо їй:  Радуйся, що вдостоїлась від Господа 
особлившого викуплення! Ти від гріха первородного  не є 
очищена, але наперед захоронена, єдина з усього людського 
роду. 
Стихира: Заспіваймо, вірні, з святим богоотцем і пропоком 
Давидом про непорочну Діву Марію: Бистрі річкові потоки, 
звеселюють місто Боже, бо свій осідок освятив Всевишній.Бог 
сердд нього, - воно не похитнеться; Бог йому допоможе нерред 

світанком. Бо теве, Богомати, вибрав Всевишній на свій осідок; він освятив і 
допоміг тобі раннім-ранком, вчинивши тебе непорочною вже з першої миті 
зачаття твого. 
 Величання: Величаємо тебе, Пресвята Діво, і вшановуємо святих твоїх 
батьків і непорощне прославляємо зачаття твоє.   
  Величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі, Спасі твоїм, Пречиста, бо 
велике вчинив Всемогутній та Святий, створивши тебе єдину непорочною ... 

В РОЗПРОДАЖІ МАЄМО ГАРНИЙ  КАЛЕНДАР  НА 2015 РіК 
Ілюстрації 14 ікон з  Музею Укр. Мистецтва ім. Владики Івана Прашка. 

Ціна  $12. Календарі можна предбати в пані Софії Мазур у церковній залі.  
Календар є гарним виданням, який може бути дарунком для Ваших рідних в 
Україні та світі.  



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. Демянчук П.  

 
На тацу було зібрано 

Неділя  14. 12. 2014  - $222.35 

21.12. 14 
НЕДІЛЯ 

28 неділя по П'ядесятниці   
Преп. Патапія. Глас 3 

 
9.00 

ранку 

 Св. Літургія   
за всіх вірних 

Koл. 1, 12-18 
Лука 14, 16-24 

22. 12. 14 
ПОНЕДІЛОК 

Непорочне Зачаття 
Пресв. Богородиці   

 
9.00 

ранку 

Св Літургія   
 

Гал. 4, 22- 31 
Лука  8, 16 –21 

23. 12. 14 
ВІВТОРОК 

Муч. Мини,Єрмогена, й 
Євграфа 

 9.00 
ранку 

 

   Св Літургія за пок з 
Родини  А. Поварчук  

Євр. 4, 1-13 
Лука  21, 12-19 

24. 12. 14 
СЕРЕДА 

Преп. Даниїла 
Стовпника 

9.00 
ранку 

Св. Літургія   Євр. 5, 11- 6,8  
Лика  21, 5-7,10–11 

25. 12. 14 
ЧЕТВЕР 

 Свят. Спиридона, єп. 
Трімітійського 

9.00 
ранку 

Св. Літиргоя Євр. 7, 1-16 
Лука  21, 28-33 

26. 12. 14 
П’ЯТНИЦЯ 

Мучч. Євстратія, Євгенія, 
 Авксентія й Ореста  

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Євр. 7, 18-25 
Лука 21, 37-22,8 

27. 12. 14 
СУБОТА 

Мучч. Тирса, Левкія, Фили- 
Мона, Аполонія, Калиніка 

9.00 
по п. 

 Св ята Літургія  
 

 Еф. 2, 11-13 
Лука  13, 18-29 

28. 12. 14 
НЕДІЛЯ 

29 неділя по П'ядесятниці 
   Свящмуч. Елевтерія  Гл 4                   

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Кол. 3, 4-11 
Лука 14, 16-24 

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

Сьогодні 21.12.2014 Свята Літургія у Kal;yna Care в год. 11-тій дня 
Четвер  25.12.2014 СВЯТА ЛІТУРГІЯ У КАLYNA CARE  В ГОД. 11-ІЙ 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 

Українська Громада  Саншайн запрошує Вас на нашу 

МАЛАНКУ 
Українська  Новорічна Забава 2015 

Вівторок 13-го січня 2015  в годині 7.30 вечора. 

Український Народний Дім  83-87 Suspension St., Ardeer 
Kвиток $50 Includes Buffer Dinner (to be served at 8.30 pm) 

Life Band Tempo 6. Bookings: Slavko Yurcheshen Mob: 0419-276-222 

 



  ПРЕЗИДЕНТ НАДІСЛАВ ВІТАННЯ ПАТРІАРХУ СВЯТОСЛАВУ 

             З НАГОДИ  25-РІЧЧЯ ВИХОДУ УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ. 
Вітання Петра Порошенка оприлюднив 10 грудня офіційний сайт 
Президента України. 
«Щиро вітаю Вас і всю греко-католицьку спільноту України із 25
-ю річницею від виходу Української греко-католицької церкви з 
підпілля. Після майже піввікового страждання під репресіями 
нелюдського тоталітарного режиму духовенство та вірні Церкви 
змогли вільно звертатися до Бога. 
Пастирі і паства Української греко-католицької Церкви віддано 
йшли за Спасителем, були символом опору комуністичному 

терору та любові до Всевишнього й України. 
Церква стала опорою нації і гідно виконує цю місію сьогодні, у час доленосних 
випробувань для нашої країни. 
Зичу Вам, Ваше Блаженство, і всім вірним Божої благодаті, миру, щастя та єдності», – 
йдеться у привітанні. 
Довідка: На початок Другої світової війни УГКЦ мала 2387 парафій і 3, 6 млн. 
вірних, 2352 єпархіальних священики, 31 чоловічий і 121 жіночий монастирі й 
чернечі доми. Під опікою Церкви діяли Богословська академія, три духовних 
семінарії, де навчалося 480 студентів. 
Після невдалої спроби силою змусити єпископів зректися єдності з Римом, радянська 
влада під страхом смерті зібрала 216 священиків: 9-10 березня 1946 року в Соборі 
Святого Юра (духовне серце Західної України), де відбувся так званий "Львівський 
Синод". Збори скасованли унію Берестейського собору, на якому Українська Греко-
Католицька Церква офіційно приступила до церковної єдности з Апостольським 
Престолом. Там же Церкву насильно приєднали до Російської Православної Церкви. 
Каральні органи заарештували та заслали до таборів праці сотні священиків, ченців, 
черниць та вірних мирян, дуже часто разом зі своїми дружинами та дітьми. У період 
між 1946 та 1989 роками Українська Греко-Католицька Церква була найчисельнішою 
забороненою Церквою в світі. Водночас вона стала найбільшою структурою 
суспільної опозиції радянській системі в СРСР. 
Незважаючи на жорстокі переслідування, Церква продовжувала жити підпільно 
завдяки ретельно відпрацьованій системі таємних семінарій, монастирів, парафій та 
молодіжних груп доти, поки її було легалізовано 1 грудня 1989 року. 

 ПОЖЕРТВИ 
 На Патріярший Фонд:  $25  Василь і Параскевія Демчишин. 
 На Катедратик - Алюмнатик: $25  Василь і Параскевія Демчишин. 

 Різдвяна пожертва: $50 Аннс Альфавицька.        Жертводавцям щира подяка. 

Минулої неділі успішно відбувся Різдвяний Базар 
  Висловлюємо щиру подяку п-і  Марійці Макогон за нагороди і н.Іванові Ґуґляк. 
Рівнож щира подяка всім тим які причинилися працею у суботу приготовляти 
вареники та інші речі, також і тим що причинилися печивом та іншими речами.  
Дякуємо також тим, які занялися приготовити в день Базару смачні ковбаски до 
сніданку. Хочемо подякувати всім які підтримали наш Різдвяний Базар.  Нехай Гос-
подь Бог винагородить всіх щедрими ласками та сильним здоровям.  Ольга Юрца  

http://www.president.gov.ua/news/31744.html
http://www.president.gov.ua/news/31744.html


 ПАПСЬКИЙ ПОСЛАНЕЦЬ: ТЕ, ЧИМ ЖИВЕ 
УКРАЇНА СЬОГОДНІ, МАЄ СТАТИ ВЗІРЦЕМ  
ДЛЯ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ. 
    Я мав велику честь зустрітися з представниками 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій. Я маю глибоке переконання, що саме 
тут та єдність є живою і це те, що я ніколи в своєму 
житті не досвідчував». Про це сказав Папський 
посланець, Кристоф Шенборн, Архиєпископ Відня у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового в 
Києві під час Молитовних чувань за перемогу Добра 

в Україні з нагоди 25-ї річниці здобуття свободи УГКЦ. 
Чи це є власне те страждання, - продовжив його еміненція, - переслідування чи 
немочі, що християнські Церкви, юдейські, мусульманські громади об’єдналися в 
такий спосіб, що можна на дотик відчути цю єдність. Я був дуже зворушений. Те, 
чим живе Україна сьогодні має стати взірцем для інших країн світу». 
А ще кардинал Кристоф Шенборн закликав українців захищати свою країну. 
«Ви мусите захищати свою країну. Це ваше право і ваш обов’язок. Але без 
ненависті», - на цьому наголосив Папський легат, Кристоф Шенборн, Архиєпископ 
Відня, перебуваючи з офіційним візитом в Україні з нагоди 25-ї річниці виходу УГКЦ 
з підпілля. 
 «Тільки тоді, коли ненависті немає в наших серцях, ми можемо перемогти ненависть. 
Христос на хресті встановив мир у власній особі», - зазначив він. 
Папський посланець зауважив, що кожен конфлікт провокує нас до ненависті й ми 
стаємо ворогами один одного. «Ця спокуса є в кожної людини, яка переживає 
несправедливість, насилля, обман. Християни в Україні є живі. Вони не 
зустрічаються з ненавистю. І це те, з чим я повертаюся з України», – вважає 
архиєпископ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.  

ЦЕРКВА ПОВИННА СТАРИ “ПОЛЬОВИМ ГОСПІТАЛЕМ”  
 ДЛЯ ТИХ, ХТО СТРАЖДАЄ, - ПАПСЬКИЙ ЛЕГАТ ДО УКРАЇНЦІВ. 

Для мене дуже зворушливо бути сьогодні тут разом з вами в цьому соборі і молитися. Хочу звернутися до української 
молоді: ви є невід’ємною частиною історії, в якій віра виявила себе. 
Ці слова сказав папський легат кардинала Кристоф Шенборн, Архиєпископ Відня та Ординарій для вірних 
візантійського обряду в Австрії, 10 грудня під час молитовного чування за перемогу добра в Україні з нагоди 25-ї 
річниці здобуття свободи УГКЦ в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві. 
Кардинал пригадав, що УГКЦ у своїй історії мала багато мучеників: «Я, як Архиєпископ Відня, пригадую того святого, 
який є фундатором вашої Церкви. Його реліквії зберігалися в храмі Святої Варвари, а зараз їх почитають в базиліці 
Святого Петра (священномученик УГКЦ Йосафат). Це єднання із апостолом Петром і його наступниками стало 
викликом і вимогою для великої жертви». 
Єрарх зауважив, що 25-річчя воскресіння УГКЦ - це велике свідчення єдності із Єпископом Рима. 
Він також оповів історію, яку розказував Папа Бенедикт. Мовляв, в Іраку священик Сирійської Православної Церкви 
був взятий в полон радикалами-мусульманами. Вони вимагали від нього зречення Папи. Але священик був не 
католиком, а православним. Він сказав, що не готовий цього зробити, за що йому стяли голову. «Переповідаючи це, 
тодішній Папа зазначав, що ця історія є зворушливим свідченням екуменізму і єднання з Римом, - продовжив він. – 
Сьогодні я мав велику честь пізнати і зустрітися із представниками ВРЦіРО. Маю глибоке переконання, що саме тут ця 
єдність є живою». 
Кардинал Кристоф заявив, що те, чим живе Україна, має стати взірцем для інших країн світу. Однак, за його словами, 
не можна змішувати релігію із політикою. Потрібно просто зі своєю вірою намагатися служити людям. «Церква 
повинна стати «польовим госпіталем» для зранених людей нашого суспільства. Вона повинна виходити до тих, які 
страждають», - зауважив він, додаючи, що його зворушило, що саме Церква стала «польовим госпіталем» для 
поранених на Майдані. 
«Із свідченням того, що християни в Україні «живуть», я повертатимусь назад. Я розчулений тим, що українці війну не 
зустрічають із ненавистю. Тільки тоді, коли ненависті немає в серцях, ми можемо перемогт зло», - сказав він. А далі 
українською кардинал Кристоф передав послання від Папи промовляючи: «Папа вас любить», повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ. 

http://news.ugcc.ua/
http://news.ugcc.ua/news/papa_vas_lyubit__papskiy_legat_do_ukraints%D1%96v_p%D1%96d_chas_molitovnih_chuvan_v_kiiev%D1%96_72346.html
http://news.ugcc.ua/news/papa_vas_lyubit__papskiy_legat_do_ukraints%D1%96v_p%D1%96d_chas_molitovnih_chuvan_v_kiiev%D1%96_72346.html

