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

Неділя Сиропусна – Cheese Fare Sunday 
Кондак Тріоді (г.6): Премудрости наставнику, розому подателю, немудрих 
учителю і нищих захиснику, утверди, врозуми серце моє, Владико. Ти даи мені 
слово, Отче Слово, бо оце устам моїм не забороню, щоб звали тобі: 
Милостивий, помилуй мене , падшого.   

Стихири у неділю на вечірні 
  Почнім радісно час посту! Віддавши себе духовному подвигові, очистьмо 
душу, обмиймо тіло і стримуймося в їжі, і від усяких пристрстей, 
насолоджуючись духовними чеснотами. Зростаючи в них любов’ю, 
сподобимося всі побачити всечесну страсть Христа Бога і, радіючи духом, 
святу Пасху. 
   Засяяла твоя благодать, Господи, засяяло і просвічення душ наших, Це час 
підхожий, це пора покаяння. Тож відкладім темні діла і зодягнімся в одежу 
світла, щоб проплишши велике море посту, прибули ми до воскресіння на 
третій день Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, що спасає душі наші.  
————————————————————————————————————- 

В часі Великого Посту 
  Великий Піст починається завтра в понеділок 23-го лютого постом. В часі 
Великого Посту  - це час молитви, милосердя і добрих діл. 
  В перші чотири неділі посту наша Церква має трету тацу на “Церква в 
Потребі” яка призначена на потреби нашої Церкви в Україні. Заохощую, щоб 
причинилися пожертвою на цю важливу збірку. 
   В часі Велукого Посту є доброю нагодою приступити до Тайни Співіді і 
Святого Причастя. Усім нашим парафіянам. Церква заохочує вірних 
сповідатися і в часі року, але длє кожного є обов’язок приступити до Сповіді і 
Святого Причастя у Великодному часі. 

ПОМ’ЯНИКИ 

 Великий Піст починається цього року у понеділок 23-го лютого. Під час посту у 
нашій церкві що тижнє (середами) будуть правитися сорокоусти ( заупокійні 
богослуження) за всіх померших з Ваших родин. Пом’яники на столі у притворі 
церкви. Якщо трева то прошу допобніти іменами померлих.    
                                           COMMEMORATION BOOKLETS 
  Great Lent begins on Monday the 23 of February. During Great Lent we shall be 
having our traditional commemoration of the dead (Wednesdays). Commemoration 
booklets are on the table in the church entrance. If necessary please add new names.  
   



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. Дольний і Род. Дутка Я  

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 15.2. 2015  - $277.40 

Жертводавцям щира подяка 

22. 2. 15 
НЕДІЛЯ 

Неділя Сиропусна Гл.4  
Муч. Никифора 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Рим. 13, 11-14,4 
Матей  6, 14-21 

23. 2. 15 
ПОНЕДІЛОК 

Початок Великого Посту 
PМученика Харампія   

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   1 Тим. 1, 1-8 
Матей  26, 1 –13 

24. 2. 15 
ВІВТОРОК 

Сщмч. Власія  9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

1 Тим.   1, 8-11 
Матей   26, 14-25 

25. 2. 15 
СЕРЕДА 

Св. Мелетія   9.00 
ранку 

Свята В Літургія   
 

 Буття  1, 24-2,3  
Прип.  2,1-22 

26. 2. 15 
ЧЕТВЕР 

Преп. Мартиніяна 
  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 1 Тим.  1, 15–17 
Матей 26, 36-46 

27. 2. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Переставлення Св. Кирила 9.00 
ранку 

Свята Літургія    Буття 2,20-3,20 
Прип. 3, 19-34 

28. 2. 15 
СУБОТА 

Ап. Онисима 9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
 

Євр. 1, 1-12 
Марка 2 ,23-3,5 

1. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

1 Неділя Посту   Гл.5 
  
                    

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Євр. 11, 24-26,32- 
Івана  1, 43-51 

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

В НЕДІЛЮ 22.02.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 26.02.2015 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. 



   У РИМІ ВІДКРИЛАСЬ ФОТОВИСТАВКА, ПРИСВЯЧЕНА МИТРОПОЛИТУ   
АНДРЕЮ ШЕПТИЦЬКОМУ  

Благословляю і молюся». Фотовиставка під такою 
назвою була відкрита в неділю, 8 лютого 2015 року, 
в храмі свв. Сергія і Вакха в Римі. 
Ця експозиція присвячена постаті Митрополита 
Андрея Шептицького, Глави Української Греко-
Католицької Церкви у 1901-1944 рр. Вона 
складається із численних фотографій, які 
представляють життєвий шлях та активну духовну і 
соціальну діяльність великого Митрополита зі 

Святоюрської гори. 
Як зазначив настоятель української парафії св. Сергія і Вакха в Римі, протоєрей Іван 
Кулик, ця виставка є частиною урочистих заходів, приурочених святкуванню Року 
Митрополита Андрея Шептицького, який розпочався в УГКЦ 1 листопада 2014р., у 
70-ті роковини відходу до вічності слуги Божого Митрополита Андрея. «Наша 
парафіяльна спільнота», – підкреслив настоятель, – «бере активну участь в усіх 
заходах, присвячених постаті Митрополита Андрея, які організовуються при парафії. 
В листопаді та грудні минулого року відбувалися покази документальних та художніх 
фільмів про слугу Божого Владику Андрея, а тепер ми відкриваємо цю фотовиставку, 
щоб кожен із парафіян чи відвідувачів нашого храму міг краще пізнати постать цього 
великого Архиєрея». 
Усі бажаючі матимуть нагоду оглядати експозицію впродовж усього періоду Великого 
Посту, інформує Католицький оглядач. 
 

 

  
ПРИМІЦІЙНА  

СВ. ЛІТУРГІЯ В ЦЕРКВІ 
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ В АРДІР. 

 
Парафіяни були раді бачити у свої церкві молоденького 

священника бо це була приємна подія яка вже нераз відбувалася в нашій 
церкві. З нагоди Празника Стрітення Господнього о. Іван виголосив проповідь 
і під кінець відправи поблагословив свічки за нашим звичаєм. 
Закінчено літургію відспіванням Многая Літа для дорогого гостя. Новоєрей 
уділив своє новоєрейське поблагословення всім присутним. 
Відтак всі перейшли до церковної залі на традіційний сніданок, де відбулося 
привитання отця: пан Гриць Хома від 
Парафіяльної Ради, о. Зенон Хоркавий та пані 
Софія Мазур від Союзу Українок ім. Алли Горської і  
вручили йому дарунки з цієї радісної нагоди. 
На кінець мав слово о. Іван в якому висловився що 
ще у Львові вже інтересувався по інтернеті де 
саме є церква Успення Пресв. Богородиці в Ардірі. 

   

http://catholicnews.org.ua/
http://risu.org.ua/article_print.php?id=59071&name=ukrainians_outside_of_Ukraine&_lang=ua&


   РОЗПОЧАВСЯ ВІЗИТ СИНОДУ УГКЦ ТА ЄПИСКОПІВ 
РКЦ В УКРАЇНІ ДО ВАТИКАНУ 

Від 16 до 21 лютого єпископи УГКЦ на чолі з Блаженнішим 
Святославом, Патріархом УГКЦ, перебуватимуть у Римі з метою 
паломництва до гробів Верховних апостолів. 
Візит єрархії УГКЦ до Вічного міста передбачає окрему 
аудієнцію у Святішого Отця, а також відвідування різних 

ватиканських міністерств-дикастерій. Окрім цього, українські єпископи молитимуться 
у найголовніших папських соборах Рима: 
17 лютого, 16:00 – Архиєрейська Божественна Літургія в Лятеранському соборі 
(piazza San Giovanni); 
18 лютого, 16:00 -  Архиєрейська Божественна Літургія в соборі Святого Павла (San 
Paolo fuori le mura); 
19 лютого, 15:30 – Архиєрейська Божественна Літургія в соборі Санта Марія 
Маджоре (Termini); 
20 лютого, 17:00 – Архиєрейська Божественна Літургія на гробі святого Петра. 
«Візит єпископів – це передусім паломництво до гробів апостолів, звідки наступники 
апостолів черпають живу воду з самих джерел християнства, а також це вияв 
церковного сопричастя з Апостольським Престолом», - розповів владика Діонісій, 
Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії і 
відповідальний від Синоду за організацію візиту. Про це повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ. 
Додамо, що такі паломництва до Апостольської Столиці, які в Католицькій Церкві 
прийнято називати visita ad Limina, єпископи здійснюють кожних 5 років для зустрічі 
зі Святішим Отцем як символ єдності з наступником святого апостола Петра. 
Окрім владик УГКЦ до Ватикану також прибули єпископи Римо-Катлолицької Церкви 
в  Ураїні на  чолі з архиєписклопом Мечиславом Мокшицьким. 
———————————————————————————————————— 

Зі Святими Упокой  - Eternal Memory 
 Ділимося з вами сумною вісткою, що у п’ятницю13-го лютого на 93-му році життя, 
упокоїлася в Бозі Катерина Демчук, проживала в Альбійон. Покійна народилася 
11.10.1021 р. Старий Самбір на Львівщині. Залишила у смутку дочку Галену і сина 
Івана, внуків і правнуків.  
  Похорон відбудеться у церкві Успення Пресв Богородиці в Адрір.Немаємо дати коли 
це буде на тижні. Просимо дзонити до парафії.  
  Буде похована  на цвинтарі  Altona Memorial Park.  Родині та знайомим покійної 
складаємо сердечні співчуття, а її душу поручаємо Вашим святим молитвам. 
 
  We share with you the sad tidings that on Friday 13thg February, 2015 Mrs.  Kateryna  
Demczuk (Albion) entered Eternal Life age 93. She was born on 11;10.1921 in Staryj Sam-
bir, Lviv region, Western Ukraine. She left behind daughter Helen and son John and grand 
children.  Her funeral will be held in Dormition of the Mother of God church, Ardeer. At 
present time we don't have a date. For information please ring the Presbytery number.   
 We express our sincere condolences to the family and friends of Kateryna and ask everyone 
to pray that our Lord God will place her soul where all the saints repose. 
———————————————————————————————————— 
 У роковини трагічних розстрілів мирного протесту Революції гідности на 
Майдані Незалежности. Сьогодні після Св. Літургії відправиться панахида за  
душі Героїв Небесної сотні. 

http://news.ugcc.ua/
http://news.ugcc.ua/
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/rcc_in_ukraine/59106/


БУРЕМНИЙ І ТРАГІЧНИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УГКЦ (1939-1989 РР.) 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У НОВІЙ МОНОГРАФІЇ О. БОГДАНА ПРАХА 

2-томна монографія о. Богдана Праха "Духовенство Перемишиської єпархії та 
Апостольської адміністрації Лемківщини" – це нагода для сучасників зрозуміти 
трагічний  період (1939-1989 рр. ) для тогочасної УГКЦ та її духовенства. Книгу 
видавництва Інституту історії Церкви УКУ презентував 13 січня у Львові її автор – о.
-ректор УКУ Богдан Прах. 
Том 1 монографії представляє біографічні нариси (1939-1989). Том 2 – документи і 
матеріали (1939-1950). Досліджуваний період – це роки, коли УГКЦ пережила 
воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й насильну ліквідацію, 
ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних. 
Відкриваючи презентацію, президент УКУ владика Борис (Ґудзяк), наголосив, що ця 
велична наукова праця є фундаментальною, оскільки представила цілий зріз історії 
Церкви-мучениці у нелегких долях греко-католицького духовенства. Книга містить 
чимало історичних світлин, які передають дух того часу. 
Д-р Олег Турій, проректор Українського католицького університету та редактор 
книги, розповів, що о. Богдан Прах працював над монографією понад 20 років. У 
книзі використаний архівний матеріал і численні інтерв’ю з очевидцями подій та 
родичами репресованих, відтворено життєвий та душпастирський шлях, мучеництво 
та ісповідництво віри єпископів і священиків, а також представників чернецтва. 
У монографії о. Богдан розшукав інформацію про вихованців Перемиської духовної 
семінарії в останні роки її існування. У другому томі отець Богдан опублікував 
велику кількість документів, що висвітлюють долю духовенства й події на теренах 
історичної Перемиської єпархії під час особливо жорстоких переслідувань 1939-
1950 рр. Серед матеріалів: витяги з кримінальних справ проти перемиських 
єпископів Йосафата Коциловського та Григорія Лакоти, а також проти багатьох 
священиків і вірних, документи парафіяльних і деканальних урядів про депортації 
українців та терор з боку польської влади та збройного підпілля, спогади 
репресованих душпастирів та їхніх рідних тощо. 
«Ця книга – пам’ятник тим священикам, які пережили воєнне лихоліття, репресії. 
Робота над дослідженням була масштабною та складною. За першочергову мету 
поставив скласти перелік священиків, які були ув’язнені та померли під час війни. Із 
1990 до 2006 року працював над тим, щоб зрозуміти загальну картину того часу. За 
16 років роботи в архівах та спілкування вдалося зібрати 5 тисяч свідчень, 100 тис. 
архівних матеріалів», – зазначив автор книги о. Богдан Прах. 
Він не зупинятиметься лише на цій книзі. У планах о-ректора написати подібну книгу 
про тогочасне духовенство Львівської архиєпархії УГКЦ, доля якого не менш 
трагічна. 
Історична довідка. 
Перемиська єпархія є однією з найдавніших єпархій Східної Церкви. До 1939 року 
Українська Греко-Католицька Церква розвивалася й жила своїм повним автономним 
життям. Перемиська єпархія тоді налічувала 45 деканатів, 640 парафій та 1 159 380 
вірних; духовні послуги несло 746 священиків і керували нею два Владики. 
Катедральна Капітула нараховувала 5 крилошан-прелатів, 3 – соборних і 7 – 
почесних крилошан. 
В Апостольській Адміністрації Лемківщини було 9 деканатів, 111 парафій, у яких 
працювало 127 священиків серед 127 305-ти вірних. 
Функціонували також монаші установи: 8 монастирів чоловічих Чину Св. Василія 
Великого, 4 жіночих, 34 доми згромаджень Сестер НДМ, 16 домів Сестер св. 
Йосифа, – то матимемо уявлення про широку мережу духовного життя зі всебічним 
майновим, науковим і духовним її забезпеченням. 



 
«Нехай Божа мудрість поведе нас» 

Пастирське послання 
Блаженнішого Святослава 

з нагоди Року пам’яті  
митрополита Андрея Шептицького 

 

 .......Продовження з минулої  неділі 

Здaвалося б, у час війни мають перестати діяти євангельські 
засади, тому що набирають актуальності одвічні закони відплати та помсти. Настає доба, коли 
створюється враження, ніби Бог затуляє від нас своє обличчя. Добрий пастир знає, що в таку 
добу в серцях людей може наступити велике духовне затемнення. І вони, шукаючи захисту, 
здатні завдавати одне одному ран. Тоді й ворогу зручно змінити тактику, оскільки виграшною 
стає підривна робота: підбурювання до насильницького зведення порахунків, диверсії, 
дезорганізація суспільного життя. І все це публічно мотивується патріотичними гаслами чи 
воєнними обставинами. Для митрополита Андрея це час цілковитої руїни того, що він усе своє 
життя плекав, руїни, від якої народ тепер треба остерегти: Не давайтеся наклонювати до яких-
небудь актів насильства або непослуху, заховуйте розвагу й супокій, єдність і згоду, керуйтеся 
в усім розумом, просвіченим вірою. Божий Закон хай буде правилом Вашого поступовання й 
Вашою ціллю. Ідучи дорогою цією без ніякого сумніву найлучше послужите Батьківщині й 
будучности нашого народу (Пастирське по- слання до духовенства про обов'язок перестерігати 
вірних перед намовами прово- каторів та агітаторів). Ніякі людські згляди і ніякі дані 
приречення не оправдовують гріха проти Божої заповіди… Можуть прийти хвилі, в яких будуть 
вам радити поступування противне вашій совісти і Божому законові. В таких хвилях поступайте 
завсігди як християни, вірні й послушні Божому законові (Про організацію парохій і громади). 
Християнин може і повинен бути патріотом, але єго патріотизм не може бути нена- вистю і ані 
не сміє накладати обов’язків, противних вірі... Любіть всі своє, свого тримайтеся і про своє 
дбайте, але стережіться ненависти, бо ненависть се чувство нехристиянське (Християнська 
робота). Найкращим засобом, який припиняє зневірені роздори і створює умови для позитивної 
праці, є національна єдність. Митрополит Шептицький бачив, що в суспільному житті українців 
раз у раз відтворюється їхня фатальна схильність до взаємної ворожнечі, і невтомно боровся 
за примноження єдності. Цим своїм словом він промовляє до нас і сьогодні: До осягнення 
наших національних ідеалів треба нам єдности… Треба нам, оскільки це тільки можливе, 
усунути всякі роздори і все, що ділить, і всіма силами змагати до осягнення, по змозі, 
якнайбільшої єдности (Лист до православних архиєреїв в Україні). Як довго не буде між нами 
християнської єдности, так довго й найслабший противник бу- де від нас сильніший (Не убий). 
Найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, поборювання себе взаїмно і випливаюча з 
роздорів атаманщина, котра вже так дуже много причинилася до руїни і упадку усіх наших 
подій при першій нашій пробі побудувати Українську Державу (Про організацію парохій і 
громади). Для нас, що зовсім недавно пережили зародження української політичної нації, в якій 
поєдналися серця представників багатьох етнічних груп, особливо значущим буде знайти в 
писаннях митрополита Шептицького таку фразу, ніби списану із сьогодення: Між вами були 
люди і іншої національности, які одначе з таким пожертвуванням працювали для нашого 
народу, що стались в повному значенні того слова нашими найближчими й найдорожчими 
співробітниками у винограді Христовому (Послання до монаших Чинів і Згромаджень про 
переслідування Церкви радянською владою та обов'язок і надалі працювати для добра Церкви 
й народу). 


