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

ВЧОРА І СЬОГОДНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ  ЄПАРХІЯЛЬНИЙ СОБОР  
 НАШОЇ ЦЕРКВИ В МЕЛЬБОРНІ 

   Беруть участь представники з усіх наших парафій Австралії та Нової 
Зеляндії, щоб спільно обговорити пропозиції, які наші представники 
будуть представляти на Патріяршому Соборі в Іванно-Франківську у 
місяці серпні цього року. 
  Гасло Собору “Жива Парафія  -  місце зустрічі з живим Христом”. 

“The Vibrant Parish  - a place to encounter the loving Christ”. 
  Просимо  наших парафіян про  молитви, за успішні наради Єпархія-
льного Сорору, щоб наші делегати мали добре опрацьовані пропозиції 
на Патріяршому Соборі в Україні.    

Неділя Мироноциць  - Стихири  на Вечірні 
 Чому змішуєте миро з сльозами, учениці? Камінь 
відвалився, гріб спорожнів! Бачите життям 
переможену тліність, наочне свідчення нечаті, глибоко 
заснулих сторожів ворожих і як смертне спасається 
Божим тілом, ад же ридає! Ідіть та радісно звістіть 
апостолам: Христос, переможець смерти, первісток з 
померлих, випередить вас у Галилеї! 
  Мироноциці прийшли вранці, квапливо прибувши до 
твого гробу, і шукали тебе, Христе, щoб намастити 
пречисте твоє тіло. Але, звідомлені словом ангела, 
розказали апостолам радісні новини, що воскрес 
Начальник нашого спасіння. Він полонив смерть, 
дарував світові вічне життя і велику милість. 

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА 
  Парафіяльна Рада дякує всім, які причинилися працею до приготовання 
спільного свяченого, яке відбулося минулої неділі. Рівнож дякуємо всім які 
взяли участь і своєю присутністю причинилися до успішного спільного 
свяченого. Отець Зенон розповів про свої цікаві подорожі  з побуту в Римі з 
нагоди Великодної прогульки Емаус.   
   Приходу зі спільного священого 516. 40 дол. Щира подяка за пітримку.      



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. Клим Д. і Когут Г. 
       

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 19.4.2015  - $335.10 

Великодний Вівторок 14.4.2015  - $63.00 

26. 4. 15 
НЕДІЛЯ 

 НЕДІЛЯ 
МИРОНОСИЦЬ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Діянь  6, 1-7 
Івана 15, 43-16,8 

27. 4. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Св. Мартина папи  
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Діянь 6, 8-7, 5,47 
Івана  4, 47-54 

28. 4. 15 
ВІВТОРОК 

Апп. Аристарха, Пуди, 
Трохима 

 9.00 
ранку 

 

Свята Літургія      
 
  

Діянь 8, 5-17 
Івана   6, 27-33 

29. 4. 15 
СЕРЕДА 

Мцц. Агапії, Ірини, Хіонії  
 Максимаі 

9.00 
ранку 

  Свята Літургія 
 

 Діянь  8, 18-25 
Іван  6,  35-39 

30. 4. 15 
ЧЕТВЕР 

Препп. Симеона, Акакія 9.00 
ранку 

Свята Літургія 
 

Діянь. 8, 26–44 
Іван 6, 40-44 

1. 5. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Без 

Преп. Івана Дамаскина 9.00 
ранку 

 Свята Літургія  Діянь  8. 40-9,19 
Іван 6, 48-54 

2. 5. 15 
СУБОТА 

Преп. Старопечерника 9.00 
ранку 

 Свята  Літургія   
 

Діянь. 9 20-31 
Іван 15,17-2 

3. 5. 
1516,2НЕДІ

ЛЯ 

Неділєя розслабленого 
Преп. Теодора Тріхини 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

Діяня.  9, 32-42 
Івана  5, 1-15 

П О Ж Е Р В И 
   Великодні пожертви:  $50: Д. і Х. Клим.  $30: С. і С. Романик.   
  По $20:  М. і Л. Юрчишин, Б. Лех, Н. Солочинслка,  В. і З. Герчанівські.             
 
  Пожертви на утримання церкви, залі, і парафіяльного дому: 
  $40: О. і С. Мазур. По $20: М і Л. Юрчишин. Н. Солочинська, В. і З. Герчанів-         
  ські.                                                                                                           ЩИРА 
  На потреби церкви:  Пo $20: Пані Умриш, Михайло Шір.         ПОДЯКА 

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. 

   СЬОГОДНІ 26.4.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care  в год. 11-тій 



ПОРЯДОК ВОСКРЕСНИХ ПАРАСТАСІВ  - EASTER PARASTAS 
    Неділя  26.4.2015  -  Altona Cemetery: год. 2.00 pm 
    Субота 2.5.2015     -   Williamstown Cemetery: год. 2.00 pm 
    Неділя 3.5.2015     -   Sunbury Cemetery: год. 2.00 pm`                 
 

ГУЦУЛЬСЬКУ КАПЛИЦЮ СПОРУДИЛИ НА ДОМБАСІ 
Майстри з Верховинського району Івано-
Франківської області спорудили капличку на 
Донеччині. 
«Капличку розмістили біля Артемівської лікарні з 
ініціативи самооборони верховинського села 
Криворівня, — розповідає головний спеціаліст 
відділу з питань гуманітарної політики та 
інформаційно-аналітичної роботи апарату 

Верховинської РДА Руслана Бельмега. – Її керівник Іван Юряк займався організацією 
всіх будівельних робіт. Матеріали для споруди виділила громада села Криворівня, а 
покрівлю – Гринявський лісгосп». 
Також для новозбудованої каплички активісти привезли гуцульський рушник, 
статуетки ангелів, іконки. Все це після облаштування освятив отець Микола Будзан з 
села Зеленого, який вже певний період перебуває в зоні АТО як ий капелан. 
Розповідає Наталія Палій. 

 Глава УГКЦ до братів Тезе: “Як повернетеся додому, розкажіть усім, що  

 Українці перебувають у пасхальній мандрівці до свободи і гідності” 

 Великдень цього року ми в Україні святкуємо по-особливому, бо переживаємо 
пасхальну радість серед болю і смутку війни. Ми переконані, що воскреслий Христос 
перебуває із нами. Він є нашим миром і надією. Він наш - новозавітній пасхальний 
агнець. 
 
 
 
 
 
ПЕТРО ПОРОШЕНКО У ПАРИЖІ ВІДВІДАВ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКУ 
ГРОМАДУ.  
У сквері перед катедральним Собором св. Володимира у Парижі 22 квітня відбулася 
зустріч Президента Україна Петра Порошенка із українською громадою. 
Українську громаду французької столиці представляли її єпископ – владика Борис 
(Ґудзяк), о. Михайло Романюк – настоятель катедрального собору, священики, диякони 
та монахині нашого собору, а також лідери та представники українських громадських 
організацій, як і представники французьких організацій, котрі підтримують Україну і її 
боротьбі за правду та свободу. 
Президент поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, та після спільного виконання 
усіма державних гімнів України і Франції, звернувся до присутніх із вітальним 
словом. Петро Порошенко закликав вірити у перемогу України над ворогом, бо за 
Україною правда та з Україною Бог. Президент зауважив, що тепер, завдяки спільним 
зусиллям українців з України та діаспори, модно бути українцем і немодно бути 
агресором. 
Звертаючись до представників французької сторони на чолі із мером VI району 
Парижу, де розташована українська катедра, п. Жаном-П’єром Лєкоком, Президент 
сказав: “Наша спільна справа – захистити не тільки Україну, але й захистити ідеали 
свободи, рівності та братерства – цінності, на яких побудована Французька 
Республіка“. Про це інформує сайт єпархії св.Володимира Великого у Парижі. 

http://ugcc.fr/news/ukrayintsy-paryzhu-na-choly-z-yepyskopom-borysom-gudzyakom-vytaly-prezydenta-petra-poroshenka/


  ДО 70-ЛІТТЯ АРЕШТУ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО ТА ЄРАРХІВ УГКЦ 
    продовження  
  “Та хоч які жорстокі були умовини життя у совєтських тюрмах.  - кардинал 
згадує понад 100 великих хворіб, які перебув у час ув`знення  у таборах 
Сибіру  - то все ж був здатний правити кожного дня Службу Божу. З того часу 
знає молитви Служби Божої напам’ять і потребував тільки малого куска хліба 
та кілька крапель “медицини” у бляшаній чаші, щоб правити Богослужбу без 
ніяких приготувань. Не зважаючи на те, що  самотність була неможлива від 
коли був  часто ув’язнений у бараках із більш як 30 особами і мусів спати в 
один бік скорченим учетверо,  - то його ще постійно переносили з одної тюрми 
в іншу, бо вони не хотіли, щоб він заприязнився з іншими в’язнями або з’єднав 
собі сторожу, І так, як ніколи не знав про перенесення, так і не знав про часа 
своєї екзекуції. “У тюрмі я був часткою з іншими  в’язнями  - від різання дров 
до чищення лятрин. Зазначую, що я був часто предметом пілкування збоку 
ближніх  - в’язнів, але ніколи з боку наставників табору” ( “The Catholic Stand-
ard and Times”, Філядельфія, 26 липня 1968 р,). 
 
Отож, 22 грудня 1939 р.,  благословення Папи Пія ХІІ і на прохання 
митрополита Андрея (Шептицького), о. Ректор Йосиф Сліпий був 
хіротонізований архиєпископом з правами наслідства. Хіротонія відбувалася 
таємно: “.. В час гоніння свячення не є честю, а в першій мірі тягарем”, - 
згадував він згодом. Відтак, 1 листопада 1944 р. він вступив у права 
митрополита після смерти свого великого попередника. Слід зазначити, що 
навіть у воєнний час, 1941-1944 рр., Йосиф Сліпий відновив працю 
Богословської Академії у Львові. 
 
11 квітня в 1945 р.  - арештований НКВД. “Мене арештовано 11-го квітня 1945 
р., приблизно о год. 19-тій вечером. Була це середа. Вже зрана св. Юра кругом 
обставлено стійками. Наглядали, чи нема яких рухів і чи чого не виноситься. 
Наїхало дуже багато авт з поліцією. Полковник Мельников приніс мені рішення 
від прокурора про арешт. Мене обшукали та забрали в авто і відвезли на 
Лонцкого. Пригадую собі, яка то була прикра річ почути на собі розбишацькі 
руки. Після мого арешту настала страшна паніка і НКВД почало акцію 
переведення на православіє. Під проводом о. Костельника зорганозовано 
“Ініціятивну Ґрупу”, яка зачала приготовляти т.зв. “Львівський Собор”. 
Арештовані опісля священики, учасники того т.зв. “Собору”, оповідали про 
жахливий терор. По “Соборі”, Горюн радісно кричав переді мною: “Але ми 
вкропили Папі”. На то я сказав, що 7 мільйонів  - невелика кількість, щоби 
потрясти Католицькою Церквою, “а ви терором тільки себе компро-
мітуєте” (Спогади, ст. 110). 
 
11 квітня 1945  - 10 травня 1946 р.  - слідство в тюрмі на вулиці Лонцького у 
Львові, Київська Лук’янівська тюрма, Московська Луб’янка. “Київ виглядав 
досить знищений, а було це 12-го квітня 1945 р., рано. Зі стації мене привезли 
донайтяжчої слідчої тюрми  в Києві, при вулиці Короленка ч.33. По дуже 
довгих мучачих обшуках мене запроваджено спершу до  “одиночки” , а опісля 
до келії (...) ”.                                           Продовження  в слідуючім числі 
     


