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

П’ята Неділя Великого Посту    
 Стихира у  неділю на утрені: Благаємо тебе, 
Христе: Уподібни нас до вбогого Лазяря, віддаляючи 
від нас жадобу розкошей і, як правдивий Бог, збагати 
нас чеснотами, щоб ми з вірою прославляли тебе в 
піснях. 
   Всі земляни хай ликують просвічені духом! Незай 
торжествує єство безтілесних умів, і хай кличе: 
Радуйся всеблаженна Богородице, чиста Вседіво! . 
  В неділю на вечірні: Шостий тиждень бого-
вгодного посту охоче починаючи, принесім, вірні, 
передсвяткову пісню квітної неділі Господеві, що в 
славі йде в Єрусалим, щоб силою Божества 
умертвити смерть. Тому побожно зготуймо йому 
знамена перемоги  - вітки чеснот, співаючи Творцеві 
всіх: Осанна! 

  Чудна, чоловіколюбна Спасова супротинас поведінка. Знаючи те, що буде, 
немов сущасне, унаочнив життя Лазаря і багатого. Розваваживши смерть 
обох, утікаймо від самолюбства і браку людяности цього, тамтого ж  
терпеливість і великодушність наслідуймо, щоб і ми з ним на лоно Абраама, 
могли закликати: Сyдде справедивий, - Господи, слава тобі!  
   .  

 В ЧАСІ ВЕЛИKОГО ПОСТУ МАЄМО ТРЕТУ ТАЦУ НА ЦЕРКВА В ПОТРЕБІ. 
СУБОТА ЛАЗАРЕВА 

В П’ЯТНИЦЮ НА ВЕЧІРНІ: Після того, як ми звершили спасенну для душі 
сорокаденницю, дай нам, Чоловіколюбче, побачити і святий тиждень твоїх 
страстей,  прославляти в нім твої великі діла і несказанний для нас задум та 
співати однодушно: Господи, - слава тобі! 
  Господи, прийшовши до гробу, в якому від чотирьох днів лежав Лазар і, про-
ливши сльози над другом своїм, ти, Джерело життя, підняв мерця після 
чотирьох днів із гробу. Так ото смерть була зв’язана твоїм голосом і твоїми 
руками розв’язані похоронні пов’язки. Тоді гурток учнів сповнився радости і всі 
вони піднесли один оклик: Благословенний ти, Спасе, - помилуй нас. 
  Марта й Марія сказали до Спаса: Господи,  якби ти був тут, Лазар не вмер би. 
Та Христос - воскресіння тих, що впокоїлися - воскресив його з мертих уже 
чотириденного мерця. Прийдіть усі вірні, поклонімся тому, хто приходить у 
славі, щоб спасти душі наші.  



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. Глина В. і Род. Іваніна Т.. 
 

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 22.3.2015  - $212.25 

Трета таца Церква в Потребі $125.70 

29. 3. 15 
НЕДІЛЯ 

5 Неділя Вел. Посту  Гл.1  
Преп. Марія Єгиптянка 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Євр. 9, 11-14 
Марка 10, 32-45 

30. 3. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Преп. Олексія Чоловіка  
Божого    

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   2 Тим. 4, 9-18 
Лука  23, 1 –12 

31. 3. 15 
ВІВТОРОК 

Св.  Кирила , архиєпископа  
Єрусалимського    

 9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 
  

1 Тим.  1, 5-16 
Лука   23, 13-25 

1. 4. 15 
СЕРЕДА 

Мучч. Хризанта і Дарії 9.00 
ранку 

 Літургія Напередоця- 
Чених Дарів і Парастас   

 Буття  43,26-31,45 
Прип.  21,23-22,4 

2. 4. 15 
ЧЕТВЕР 

Перен.Отців вбитих в 
Обителі Св. Сави 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 1 Тим.  2, 11–3,3 
Лука 23, 33-43 

3. 4. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Преподобного Якова 9.00 
ранку 

Свята Літургія    Буття 49, 33-50,26 
Прип. 31, 8-31 

4. 4. 15 
СУБОТА 

Лазарева Субота 
Свмч. Василія 

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
 

Євр. 12, 28-13,8 
Івана 11, 1-45 

5. 4. 15 
НЕДІЛЯ 

Квітна Неділя   Гл.2  
   Прмч. Нікона та його       

учнів      

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Фил.  4, 4-9 
Івана  12, 1-18 

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

  
В  ЧЕТВЕР 2.04.2015 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 НОВІЙ ЗЕЛЯНДІЇ ВІДКРИЛИ НОВУУ ПАРАФІЮ УГКЦ 

У Новій Зеландії 15 березня 
владика Петро (Стасюк), 
Єпарх для Австралії, Нової 
Зеландії та країн Океанії 
відкрив нову парафію УГКЦ 
блаженного 
священномученика Миколая 
Чарнецького в Окленді. 
Як повідомляє веб-портал 
єпархії , парохом став о. Ігор 
Колісник, ЧНІ, який 
нещодавно прибув у Нову 
Зеландію з монастиря 
редемптористів зі Львова. 

Священик планує долучитися до праці в сфері морського апостоляту, оскільки тут є 
багато українських моряків на суднах, котрі прибувають до Нової Зеландії. Також 
планується відновити українські школи та хори. 
В Окленді та Веллінгтоні вже існує українська громада, яка проводить регулярні 
зустрічі з нагоди різних справ. «Парафіяни виявили велику радість, що тепер тут з 
ними постійно буде священик. Життя української спільноти безумовно 
покращиться», – йдеться на сайті єпархії. Про це повідомлєя Департамент УГКЦ. 

У КИЄВІ ВСТАНОВЛЯТЬ ГІГАНСЬКУ ПИСАНКУ 
Вже кілька років поспіль у заповіднику "Софія Київська", що в 
самому серці столиці, проходить Великодній фестиваль писанок. 
Цього разу дійство виїхало за межі заповідника і розмістилося на 
сусідній однойменній площі. Українців вже зазивають 
розписувати та надсилати прикраси. А гостей фестивалю готують 
здивувати величезним яйцем. 
- З 9 по 19 квітня в рамках Всеукраїнського фестивалю писанок 
на Софійській площі буде встановлена величезна писанка 
рекордних розмірів - 6 метрів в ширину і 4.5 метра у діаметрі, - 
написав на своїй сторінці у "Фейсбуці" організатор фестивалю 

Ігор Добруцький, повідомляє Ukr.Media. 
Щоб виготовити диво-яйце, у майстрів пішло понад 19 тисяч світлодіодів! А все для 
того, щоб величезна писанка світилася вночі! Вмикати її будуть о 19:00 щовечора, 
починаючи з 9 квітня. 
До речі, організатори інтригують - на сьогоднішній день 6-ти метрова світлодіодна 
писанка - не тільки найбільша в Україні, але й у світі! 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
З нагоди 40-го дня смерти Ярослави Слота , родина пожертвувала $200. 

Жертводавцям щира подяка, а пок. Ярославі Вічная Пам’ять. 
З нагоди похорону покійного Теодора Вінніцкі , Михайло і Віра Шір 

пожертвували $100. Жертводавцям щира подяка, а покійному Теодорові 
Вічная Пам’ять.  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2NhdGhvbGljdWtlcy5vcmcuYXUvdWsvMjAxNS8wMy8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQjAlRDElODQlRDElOTYlRDElOEYtJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI2LSVEMSU4MSVEMCVCMiVEMSU4OSVEMCVCQyVEMSU4Ny0lRDAlQkMlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDEl
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2NhdGhvbGljdWtlcy5vcmcuYXUvdWsvMjAxNS8wMy8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQjAlRDElODQlRDElOTYlRDElOEYtJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI2LSVEMSU4MSVEMCVCMiVEMSU4OSVEMCVCQyVEMSU4Ny0lRDAlQkMlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDEl
https://ukr.media/culture/229839/


В КИЄВІ ПРОВЕЛИ НІЧНІ ЧУВАННЯ ЗА МИР ТА ЗЦІЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВІД ГРІХОВНИХ РАН. 
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ в м. Києві 20 березня зібрав вірян 
столиці на нічні чування. Молитви тривали протягом цілої ночі, а переважна 
більшість серед присутніх – молодь. 
Нічні чування проводяться в храмах УГКЦ традиційно майже кожного місяця. 
Миряни моляться за зцілення людей, за припинення розбрату, корупції, за 
найшвидше настання миру. Лунали молитви за воїнів, за надійних захисників 
Вітчизни, щоб вони отримали допомогу і силу у цей нелегкий час. Молились за 
людей, що допомагають нашим воїнам, молились за рідних, за мир у цьому світі. 
Як зазначив РІСУ о. Василь Чудійович: «Такі молитовні ночі збирають парафіян у 
храмі майже кожного місяця. Люди збираються аби об’єднатись в молитві за мир. І 
відкрити інший фронт боротьби за Соборність України – молитовний фронт. Після 
подій на Майдані та початку воєнних дій на Сході України такі нічні чування стали 
традиційними». 
«Це не є щось нове, в такий особливий спосіб люди об’єднаються і прославляють 
Бога і вночі. Адже ми віримо, що наша молитва дійде до Господа і це такий наш 
невеличкий вклад в розбудову нової України», — додав отець. 
Під час нічних чувань за мир і зцілення українського народу від гріховних ран 
молились на вервиці, читали Акафист до страстей Христових, відслужили 
Божественну Літургію, читали молитви на різні потреби. 
Як сказала одна з відвідувачок храму Люба Дмитрів: «Я вчетверте відвідую такий 
захід. Страшні події в нашій країні, переживання за власну сім’ю та Батьківщину 
приводять нас до Бога. Адже страшно, бо не знаємо чого чекати завтра, залишається 
надіятись на Нього і просити заступництва. Просити аби дарував мир нашій країні». 

24 березня 2015, 11:55 | Міжцерковні стосунки |  

Всеукраїнська Рада і Всесвітня Рада Церков обговорили співпрацю 
Зустріч делегації Всесвітньої Ради Церков з Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій відбулася 18 березня 2015 року в конференц-залі готелю 
«Хрещатик». 

http://risu.org.ua/ua/index/
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/59533/


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. 

 У ШЕПЕТІВЦІ ВУЛИЦЮ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ НА ЧЕСТЬ МИТРОПОЛИТА  
                  АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
Депутати Шепетівської міськради (Хмельниччина) на 66-
тій сесії 12 березня прийняли рішення перейменувати 
вулицю та провулок Тургенєва на вулицю Митрополита 
Андрея Шептицького. 
З відповідною пропозицією звертався владика Василь 
(Семенюк), архиєпископ і митрополит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ, та вірні шепетівської греко-
католицької громади Святих мучеників Бориса і Гліба на 
чолі з о. Василем Боднаром. 

Перейменування вулиці відбулося з нагоди 150-річчя від дня народження 
митрополита Андрея, повідомляє Департамент інформації УГКЦ з посиланням на 
прес-службу Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. 
————————————————————————————————————- 
ІСТОРИЧНІ МИТРОПОЛИЧІ САДИ НА СВЯТОЮРСЬКІЙ ГОРІ У ЛЬВОВІ 
ВПОРЯДКОВАНІ 
 Прибрати Митрополичі сади на Святоюрській горі прийшло 21 березня близько 
двохсот людей: 40 військовослужбовців, працівники компанії «АVЕ Львів», 80 
працівників мережі аптек «D.S.», охочі волонтери. 
Організатором впорядкування Митрополичих садів є БО «Фундація Духовного 
Відродження» УГКЦ. Фінансово й технічно долучилися до проведення толоки: 
компанія «АВЕ Львів», мережа аптек «D.S.» 
Усе сприяло праці: благословення владики Венедикта, сонячна погода, цілковите 
забезпечення інвентарем для прибирання та чисельність громади. Процес роботи був 
добре організованим, кожен чітко знав що повинен робити. 
Детальніше про це читайте у статті «Новий крок в історії митрополичих садів Святоюрської гори». 
 

До Києва збираються повернути мощі Ярослава Мудрого 
Наукові співробітники національного заповідника «Софія Київська» найближчим 
часом планують реалізувати проект з повернення до України мощей великого 
київсьського князя Ярослава Мудрого. 

http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_26251_a2.jpg
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/59513/



