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

Четверта Неділя Великого Посту    
 Стихира у  неділю на утрені 

 Прийдіть, потрудімось у духовному бинограднику, 
приносячи в ньому плоди покаяння. Не працюймо 
задля їжі й пиття, але в постах і молитвах 
набуваємо чесноти. Господь вподобавши собі їх, 
дає за вчинки нагороду і увільняє за них душі від 
гріховного боргу, єдиний багатомилостивий. 
! В неділю на вечірні: Покажімо, вірні, під час 
посту великі труди, щоб осягнути майбутню славу, 
визволегі  милістю великого Бога з пекельного 
полум’я. 
    Нині минає половина посту, тож  явно покажім 
начало божественного життя і ревно силкуймось 
осягнути мету праведного життя, щоб прийняти 
нам непроминальну насолоду. 

     Вже минула половина священного посного шляху. Змагаймося радісно за 
краще, помазавши душі оливою добродійности, щоб і ми сподобилися 
поклонитися божественним страстям Христа Бога нашого і випередити його 
славне й  святе воскресіння.  

УТРЕНЯ З ПОКЛОНАМИ ВІДПРАВИТЬСЯ У СЕРЕДУ 25.4. В ГОД. 5-ТІЙ  
 

 В ЧАСІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ МАЄМО ТРЕТУ ТАЦУ НА ЦЕРКВА В ПОТРЕБІ. 

ПPИГОТУВАННЯ ДО  ЄПАРХІЯЛЬНОГО СОБОРУ У НАШІЙ  ПАРАФІЇ  
В четвер 19-го березня в церковні залі 
відбулися другі сходини під проводом о. 
Брайн Келлті в справі приготовання нашої 
парафії до участи в Епархіяльному  Соборі в 
Мельборні. 
На сходинах в тій справі брали участь: о. 
Брайн Келті, о. Зенон Хоркавий, Оля Юрца, 
Христя Клим, Софія Мазур, Стефанія 

Романик, Гриць Хома, Марія і Михайло Квас. 
Просимо наших парафіян про молитви щоб цей Епархіяльний Собор був успішний 
для добра нашої церкви в Австралії, Нові Зеландії та Океанії. Гасло Епархіяльного 
Собору "Жива Парафія—місце зустрічі з живим Христом" успішно здійснювалася 
в цілі наші Епархії. “The Vibrant Parish—a place to encounter the Living Christ.”  



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. 
 

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 15.3.2015  - $219.15 

Трета таца Церква в Потребі $131.80 

22. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

4 Неділя Вел. Посту  Гл.8  
Преп. Івана Ліствичина 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Євр. 6, 13-20 
Марка 9, 17-31 

23. 3. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Мучч. Кондрата, Кипріяна    10.30 
ранку 

Похорон покійного. 
Теодора Вінніцкі   

2 Тим. 2, 20-26 
Лука  22, 7 –23 

24. 3. 15 
ВІВТОРОК 

Св. Софронія,архиєп. Єруса.  9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 

2 Тим.  3, 1-9 
Лука   22, 24-38 

25. 3. 15 
СЕРЕДА 

Ісповідника Теофана 9.00 
ранку 

 Літургія Напередоця- 
Чених Дарів і Парастас   

 Буття  17, 1-9 
Прип.  15,20-16,9 

26. 3. 15 
ЧЕТВЕР 

Перен. мощ. Никифора, свт. 
  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 2 Тим.  3, 16–4,4 
Лука 22, 55-62 

27. 3. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Преподобного Венедикта 9.00 
ранку 

Свята Літургія    Буття 22, 17-18,5 
Прип. 17, 17-18,5 

28. 3. 15 
СУБОТА 

Акафістова субота 
Мчч. Агапія й інших 

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
 

Євр. 9, 24-28 
Марка 8, 27-33 

29. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

5 Неділя Вел. Посту   Гл.1  
   Преп. Марії Єгипецької      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Євр. 9,11-14 
Марка  10,32-45 

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

В НЕДІЛЮ 22.03.2015  СВ.  ЛІТУРГІЯ У KALYNA CARE В ГОД. 11-ТІЙ ДНЯ. 
У ЧЕТВЕР 26.03.2015 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. 



 

В УКЦ НОВИЙ ЄПИСКОП 
У четвер, 12 березня 2015 року, у Ватикані 
повідомлено про те, що Святіший Отець Франциск, 
надав свою згоду на канонічне обрання Синодом 
Єпископів УГКЦ о. Теодора Мартинюка, СУ, 
дотеперішнього Ігумена Святоуспенської Унівської 
Лаври, єпископом-помічником Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії УГКЦ, надаючи йому 
титулярний осідок Мопти. 
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 

Біографія єромонаха Теодора (Тараса Мартинюка) 
Єромонах Теодор (Тарас Мартинюк) народився 1 лютого 1974 р. у с. Дора (тепер - м. 
Яремче), Івано-Франківської області. Виховувався у християнській родині. 
З 1981 по 1989 р. навчався у Яремчанській восьмирічній школі №1. У 1989 р. вступив 
до Кременецького педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка (м. Кременець, 
Тернопільської обл.) на факультет праці і креслення, який закінчив у 1993 р. зі 
спеціальністю вчитель праці, креслення та гуртків декоративно-прикладного 
мистецтва. 
7 липня 1993 р. вступив до Святоуспенської Унівської Лаври Студійського Уставу. 
Перший постриг отримав 2 січня 1994 р. У 1994 р. був направлений на навчання до 
Вищої духовної семінарії у Любліні (Польща). 
У 1995 і 1996 роках навчався у Літній богословській школі в Уневі. 28 серпня 1997 р. 
отримав малу схиму. 
28 липня 1999 р. єпископом Юліяном (Вороновським) рукоположений на єродиякона, 
а 20 січня 2000 р. єпископом Юліяном (Гбуром) – на єромонаха. 
У 2001 р. у Люблинському Католицькому Університеті захистив магістерську 
дисертацію. У 1999-2001 роках брав участь у приготуванні документів до 
беатифікації мучеників УГКЦ. 
З 2001 р. по 2003 рік виконував обов’язки економа Святоуспенської Унівської Лаври, 
з 2003 р. по 2005 р. був настоятелем Святомихайлівського монастиря Студійського 
Уставу у м. Львові. 
У 2005 р. розпочав студії східного канонічного права у Папському Східному 
Інституті у Римі. 
Літом 2006 і 2007 рр. студіював французьку мову у Institut Catholique у Парижі, а 
літом 2008 р. у École Privée de Français pour l’International у Парижі. 
У 2008 р. захистив ліцензіят зі східного канонічного права у Папському Східному 
Інституті. 
У 2008-2009 роках студіював юриспруденцію на Факультеті Канонічного Права у 
Папському Григоріанському Університеті у Римі, отримав диплом - Specializzazione in 
Giurisprudenza. 
1 лютого 2010 р. захистив докторську дисертацію зі східного канонічного права у 
Папському Східному Інституті у Римі. 
У 2010 р. обраний на п’ять років ігуменом Святоуспенської Унівської Лаври. 
З 2011 р. викладач східного канонічного права у Папському Східному Інституті у 
Римі. Виконував обов’язки заступника Голови Ради Вищих Настоятелів чоловічих 
інститутів богопосвяченого життя УГКЦ. 
Член Товариства Українських Каноністів УГКЦ. 
  

 

http://news.ugcc.ua/news/noviy_iepiskop_v_ugkts_73230.html
http://orphus.ru/


Звернення Блаженнішого Любомира до львів’ян щодо спорудження пам’ятника  
митрополита Андрея 

«Кілька тижнів тому написав я листа до дирекції Львівсь-
кого радіо, щоб подякувати, що завдяки їхнім програмам 
знову лунають у Львові батьківські повчання митрополита 
Андрея Шептицького. 
А невдовзі після того до мене дійшла інша, прикра нови-
на, що в нашому рідному місті настало велике замішання – 
через непорозуміння довкола встановлення пам’ятника 
тому самому Митрополитові. Не знаю справжніх причин 
неспокою та незгоди між львів’янами, тому не беруся 
судити, хто винен у такій ситуації. 
Живемо в складну пору для нашої Батьківщини, коли будь

-які протистояння серед жителів не на часі. Усяка активна незгода сьогодні дуже 
шкідлива, не говорю вже про ту, яка може бути результатом спланованого та 
оплачуваного кимсь підривання доброї слави міста та його мешканців. Якщо постать 
і заслуги митрополита Андрея не можуть об’єднати спільноту нашого міста, то 
родовиті львів’яни перетворюються на посміховисько. 
Я, народжений у Львові й удостоєний ласки Божого провидіння послужити львів’я-
нам хоч кілька років, разом із вами переживаю тривожні хвилини. Тому звертаюся до 
вас, шановні львів’яни чи навіть принагідні особи, які через роботу чи якимось 
іншим чином причетні до цієї делікатної справи, з проханням спокійно, без емоцій 
та, зрозуміло, без побічних інтересів поговорити одне з одним і – головне –   почути 
одне одного. 
Якщо збережете спокій і усвідомлення спільного зацікавлення щодо збереження 
духовних цінностей, питомих цьому королівському місту, то в слушний час пам’ят-
ник великого пастиря нашої Церкви постане на своєму місці як ваша спільна гордість 
і радість. Я також буду тішитися пам’ятником і зрілістю львів’ян. Разом із тим молю-
ся, щоб милостивий Господь  - за заступництвом слуги Божого митрополита Андрея - 
своїми благодатями обдаровував та охороняв наше місто».   Звернення поширив 
Департамент інформації УГКЦ. 

 
 
 

 

ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ / ETERNAL MEMORY  
Ділимося сумною вісткою що Теодор Вінніцкі упокоївся в Бозі 7.3.2015 на 95-му році 
життя (Kalyna Care). Покійний народився 1.1.1920. у Krusczelmce, Poland. Початок 
похорону відбудеться в неділю 22-го березня, в 5.00 в нашій церкві в Ардір. Продовження 
похорону в понеділок 10.30 рано. Буде похований на Кійлор цвинтарі. Покійний проживав 
самотним життям. Мав сталий контакт з нашими українцями. Висловлюю щирі співчуття 
для його приятелів, а особливо для тих, що занялися його похороном. Поручаю його душу 
вашим святим молитвам. 
 
We share with you the sad tidings that on 7th March 2015 Mr. Teodor Winnicki entered eternal 
life aged 95, he was born on the 1.1.1920 in Krusczelmce, Poland. He had no family, but had 
many Ukrainian friends. His funeral parastas will be held in The Dormition of the Mother of God  
Church in Ardeer at 5.00 pm on Sunday 22nd of March. Continuation of the funeral service will 
take place on Monday the 23rd at 10.30 am. Burial at Keilor Cemetery. We express our sincere 
condolences to all his friends especially those that have undertaken to organise his funeral. Please 
pray that our Lord God will place his soul where all the saints repose. 
 

http://news.ugcc.ua/


ХРЕСТОПОКЛІНА НЕДІЛЯ У ЛЬВОВІ: ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 
МОЛИЛИСЯ ЗА ПРИПИНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АҐРЕСІЇ 
   

 
 
 

Десятки тисяч людей 15 березня взяли участь у традиційній хресній ході у Львові, яку 
щороку проводить Львівська архиєпархія УГКЦ. Паломництво розпочалося біля 
храму св. Архистратига Михаїла, пройшло центральними вулицями міста та 
завершилося біля собору св. Юра. 
Очолили хресну ходу єрархи Львівської архиєпархії – митрополит Ігор (Возьняк) та 
єпископ Венедикт (Алексійчук). 
Нинішній захід від попередніх відрізнявся тим, що серед його учасників було чимало 
волонтерів, лікарів та військовиків, зокрема тих, що брали участь у бойових діях на 
Сході України. 
Вперше під час ходи паломники несли два процесійні хрести – малий березовий та 
традиційний великий. Священики нагадали, що березовий хрест є копією того хреста, 
який торік освятили на День незалежності у селі Побєда на Луганщині. Під час 
артобстрілу українських позицій ворожі снаряди знищили все навкруги і лише 
освячений хрест уцілів та люди, які перебували поруч. Обидва хрести почергово 
несли військовики, правоохоронці, волонтери, працівники Українського Католицького 
Університету, представники влади. 
Хресний хід тривав понад три години. Його організатори - викладачі, працівники та 
студенти УКУ під час кожної зупинки зачитували цитати Митрополита Андрея 
Шептицького. Завершилася акція благословенням та спільною молитвою. 
Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк) нагадав присутнім, що незабаром ми 
святкуватимемо 150-річчя з дня народження Митрополита Андрея Шептицького та 
подякував присутнім за участь у хресній ході. 
«Ми дуже вдячні усім вам за те, що ви з глибоким побожним натхненням взяли участь 
у цій Хресній дорозі. Дякую, що під час походу ми молилися за кращу долю України, 
за припинення військової агресії нав’язаної нам російським урядом. Дякую вам, 
достойні сестри і брати, що ви вкладали свої грошові лепти для підтримки 
демократичних учасників майдану й продовжуєте це робити до цього часу, 
допомагаючи військовим», - наголосив митрополит Ігор. 



Чоловічий Хор "Говерля" та Українська Громада Саншайн  

запрошує все громадянство на концерт  
СВЯТО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

яке відбудеться в неділю 29-го березня 2015 о  1.00 пп.   
В українському народному домі Ардір. 

Виступають: 
Хор "Говерля" 

Жіночий гурток  "Волошки"   
Вступ: Добровільні датки.                                       

Hoverla Male Choir and the Ukrainian Association of Sunshine  
 Invites everyone to the concert of  

TARAS SHEVCHENKO  
On Sunday 29th of March at 1.00pm  

in the Ukrainian Hall Ardeer. 
All Welcome. Entry by donation. 

ОТЦЯ МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО ВШАНУВАЛИ У ЙОГО  
РОДИННОМУ СЕЛІ – ЯВІРНИКУ РУСЬКОМУ 

Вперше за шістдесят років в українській церкві великомученика Димитрія в селі 
Явірник Руський біля польського Перемишля прозвучала Архиєрейська Літургія. 
Нею розпочалися офіційні заходи зі вшанування 200-літнього ювілею композитора, 
священика, автора мелодії державного гімну України Михайла Вербицького. А 10 
березня виповнюється 150-річчя першого публічного виконання нашого славня у 
місті Перемишлі. 
Отож, в суботу до мальовничого села на Надсянні, що за 47 кілометрів від 
Перемишля, приїхала численна делегація зі Львова та області, з Тернополя, 
представники Львівських обласної ради та держадміністрації, офіційна делегація з 
Яворівського району, де на кількох парафіях служив отець Михайло Вербицький. 
Також приїхали делегації українців з Перемишля, з Варшави й ті нечисленні люди 
старшого покоління, яким дивом вдалося вижити на теренах, де масово знищували 
українців. Серед делегацій зі Львова найбільш представницькими були товариства 
«Надсяння» та «Лемківщина» – це безпосередньо ті люди старшого покоління, які 
були примусово виселені з цих теренів, їхні діти та онуки. 
Після закінчення Служби Божої відбулося освячення інформаційної таблиці, на якій 
трьома мовами – українською, польською та англійською – розповідається про те, що 
в цьому селі народився композитор, автор мелодії Національного гімну України 
отець Михайло Вербицький. Правда, встановити її на дзвіниці біля церкви, як 
попередньо планувалося, не вдалося – українці Перемишля, які цим займалися, не 
встигли пройти всі бюрократичні щаблі й 
отримати відповідний дозвіл польської влади. 
Можливо, це й добре, що так сталося, бо 
дзвіниця, де має висіти ця таблиця, зараз 
перебуває в досить занедбаному стані. Вона 
потребує реставрації, зрештою, церква також. 


