
 

ПАРАФІЯ УСПЕННЯ ПАРАФІЯ УСПЕННЯ   
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ   

                        240 Forrest St., Ardeer, VIC 3022. Tel 9363 1624   
                 0.Мітрат Зенон Хоркавий  - мобільний 

                                    E-mail: mitratzenon@gmail.com 

Число 
17/ 771  

3.05.2015  
Traven; 

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

 СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ   
   В томину неділю за звичаєм після  
Святої Літургії, вірні перейшли до 
церковної залі, щоб взяти участь у 
Спільному Свяченому. Отець Зенон 
поблагословив  приготовані страви, 
які приготовили наше жіноцтво. А 
також роздав всім  присутним 
поблагословлене  покраяне яйце. 

Присуті  задоволені і веселі, що дочеклися і відсвяткували Великдень. 
Позповідь о. Зенона про прогульки Емаус з нагоди Великодня  були з 
цікавістю вислухані,        

ПОРЯДОК  ВОСКРЕСНИХ ПАРАСТАСІВ 
Неділя   3.5.2015  - Sunbury Cemetery: 2.00 pm 

Неділя Розслабленого - Стихира  на Вечірні 
   Прийшов Ісус до Єрусалиму в Овечу купіль. Вона 
мала п’я ть притворів і по-юдейському звалась Витезда. 
Біля них лежало безліч недужих, бо ангел Божий 
кожного року сходив і зрушував воду, та й давав 
здоров’я тим, що з вірою приходили. Господь, 
побачивши довголітнього чоловіка, каже до нього: Хо-
чеш бути здоровим? А хворий відповів: Господи, не 
маю чоловіка, щоб вкинув мене в купіль, коли 
зрушиться вода, Роздав я лікарям усе моє майно і не 
зміг осягнути тієї ласки. Та Лікар душ і тіл каже до 
нього: Візьми твою постіль і ходи, проповідуючи всюди 
мою силу і велику милість!    



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. Колган М. і Дима О. 

       

 
Минулого тижня на тацу було зібрано: 

 Неділя 26.4.2015  - $207.10  

3. 5. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 3. НЕДІЛЯ  
РОЗСЛАБЛЕНОГО 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Діянь  9, 32-42 
Івана 5, 1-15 

4. 5. 15 
ПОНЕДІЛОМ

Свмч.Януарія і інших  
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Діянь 10, 1-16 
Івана  6, 56-69 

5. 5. 15 
ВІВТОРОК 

Преп. Теодора Сикеота 
 

 9.00 
ранку 

 

Свята Літургія      
 
  

Діянь 10, 21-33 
Івана   7, 1-13 

6. 5. 15 
СЕРЕДА 

Великомученика Юрія  
 Максимаі 

9.00 
ранку 

  Свята Літургія 
 

 Діянь  14, 6-18 
Іван  7,  14-30 

7. 5. 15 
ЧЕТВЕР 

Мучемика Сави  9.00 
ранку 

 
 

Діянь. 10,  34–43 
Іван 8, 12-20 

8. 5. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Без 

Ап. і євангелиста Марка 9.00 
ранку 

 Свята Літургія  Діянь  10. 44-11,10 
Іван 8, 21-30 

9. 5. 15 
СУБОТА 

Священномученика  
Василія 

9.00 
ранку 

 Свята  Літургія   
 

Діянь. 12 1-11 
Іван 8, 31-42 

10. 5. 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 4. Неділя  Самарянки 
Сщмч. Симеона 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  

Діяня. 11 ,19-26,29 
Івана  4, 5-12 

П О Ж Е Р T В  И :   Великодні пожертви:  $50: Родина Анґеловіч. 
                                     По $ 20:  В. Демчишин, І. Макогон.  $10: В. Голдич. 

                Пожертви на утримання церкви, залі, і парафіяльного дому: 
                 $50:  В. Левинська.  По $20: В. Демчишин.   $10: M. Анін.                                                                                                                       
  На потреби церкви: $100: Від родини з нагоди річниці смерти Стефанії        
 Савчин.                         ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА 

З нагоди Свята Матері Союз Українок  ім. Алли Горської запрошують всіх 
на смачний сніданок в церковній залі в неділю 17-го травня після Святої 
Літургії . 

 В четвер  7.5.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care  в год. 11-тій ранку. 
 В неділю 10.5.2015 відправиться Св. Літургія у Кalyna Care в год. 11-тій паснку.  

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В МЕЛЬБОРНІ 
В И ДС Т А В К А  В  ЗАЛІ ПАТРІЯДХА ЙОСИФА 

МУЗЕЙ ЗБАГАЧЕНИЙ НОВИМИ ЕКСПОНАТАМИ 
 



                                                          ТРАВЕНЬ МІСЯЦЬ БОЖОЇ МАТЕРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  У 1705 в Самборі і околицях панувала “чорна хвороба” — чума, 
яка погубила велику частину людей. Серед померлих від цієї 
страшної хвороби був й Іван Стамович і ціла його родина, живою 
залишилася лише їх близька родичка Олена Добрянська. Все 
майно покійних перейшло до неї. Але найціннішою річчюз 
всього стала Богородична ікона, яка згодом відіграла незвичайну 
роль в житті міста та й цілого краю. 

Ця ікона, намальована спочатку на полотні, має вгорі напис 
латинськими літерами Mater Deі (Мати Божа). В нижній частині 
намальовано основних фундаторів майбутнього храму. 
Оригінальна ікона Самбірської Богородиці без срібно-золотої 

шати була намальована олійними фарбами на кипарисовій дошці товщиною до 
півтора сантиметра. Її зараховують до найдавніших українських ікон, що походять із 
XII-XIII ст. 

15 вересня 1727 року із маловідомою тоді ще самбірською іконою трапилося 
незвичайне явище. Того дня місцевий священик служив Літургію за покійну родину 
міщанина Шуркевича. Після цього Олена Добрянська, яка мешкала біля церкви, 
запросила священика до свого дому. За їхньої присутності відбулося перше чудо – 
ікона плакала. Сльози то з’являлися, то зникали. На прохання пароха жінка 
подарувала ікону церкві, де вона знаходиться й до нині. 

За дорученням Перемишльсько-Самбірського єпископа Єроніма Устрицького 20 
вересня згаданого року самбірський декан о. Теодор Нащочич, ще раз перевіривши 
сльози на очах Богородиці, обгорнув ікону шовковою матерією і опечатав її. За два дні 
обидва священики у присутності ще кількох свідків розпечатали ікону і свіжі сльози 
підтвердилися. Після цього отець-декан знову обгорнув ікону в ту саму шовкову 
матерію і повідомив про все це єпископа Єроніма. Для дослідження цих незвичайних 
явищ єпископ вислав духовну комісію. Комісія визнала плач Богородиці на іконі 
надприродним явищем і вважала, що ікона є чудотворною. 

Коли, у 1944, радянська армія вдруге дійшла до Львова, єпископ Йосафат 
Коциловський знову доручив сестрам Служебницям якнайшвидше перевезти ікону на 
Захід.   Восени 1996 року ікону віддали на реставрацію до Львова. Експерти 
підтвердили автентичнідсть оригіналу.  23.2.1997 відбулось врочисте повернення 
чудотворної ікони до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 

Перед початком Першої світової війни у 1914 на очах ікони знову з’явилися сльози. 
Це явище тривало 9 днів. Його помітив під час Служби Божої парох самбірської 
церкви о. Франц Рабій, який повідомив місцевого єпископа Констянтина Чеховича. 
Проте через воєнні обставини він не зміг вислати духовну комісію для вивчення 
надприродного явища на іконі, але доручив перевезти її у безпечне місце. Коли 
перевезти її з самбірської захоронки за Сян до Польщі. 

Коли у вересні 1939 року німецькі і радянські війська перейшли кордон Польщі, 
владика Йосафат Коциловський заради збереження цінної святої речі доручив 
монахиням із Згромадження сестер Служебниць перевезти її з самбірської захоронки 
за Сян до Польщі. 



        НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ НАУКОВЦІ АНАЛІЗУВАЛИ СПАДЩИНУТ       
 ШЕПТИЦЬКОГО І СЛІПОГО 
Міжнародна науково-практична конференція «УГКЦ в 
контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій» 
відбулася у Тернополі, Зарваниці та Заздрості 24-25 квітня 
2015 року. Конференцію присвятили 150-й річниці із дня 
народження Митрополита А. Шептицького та 70-й – з дня 
ув’язнення Патріарха Й. Сліпого, повідомляє кореспондент 
РІСУ Володимир Мороз. 

Відтак і доповіді, теми котрих безпосередньо не були присвячені життю двох 
визначних глав Греко-Католицької Церкви ХХ століття, проектувалися на їхню 
діяльність і значимість їхньої спадщини. Загалом на конференції виступили понад 60 
доповідачів. 
«Синод єпископів УГКЦ проголосив 2015 рік роком митрополита Андрея. Ініціативу 
синоду підтримала державна влада, наукова та культурна громадськість. Протягом 
року заплановано велику кількість заходів, що мають на меті заново відкрити постать 
Великого Митрополита для багатьох українців. Сьогоднішня наша наукова 
конференція є одним з таких заходів. Вона, завдяки відкриттям науковців та 
дослідників, дозволить нам не лише популяризувати цю постать, але й відкрити 
невідомі риси великого сина українського народу, який творить без перебільшення 
цілу «епоху» в історії України… Його могутня постать перевела наш народ через дві 
Світові війни. Він не втрачав відваги та віри попри всі обставини, що історично часто 
складалися не на користь українців. Сьогодні бачимо, що його віра не була даремною, 
бо Україна вижила попри все», – сказав у своєму вітальному слові архиєпископ, 
митрополит Василій Семенюк. 
Архиєпископ наголосив на спадкоємності лінії А Шептицького та Й. Сліпого. 
«Митрополит не помилився у своєму виборі. Патріарх Йосиф продемонстрував 
великий приклад незламності з гідністю витримавши десятки років важкого 
ув’язнення. Після свого звільнення, опинившись на Заході, він був живим свідком 
переслідуваної Церкви у СРСР. Його поява на Заході оживила релігійне життя 
української діаспори. Він продовжив починання свого великого попередника, усюди 
засновуючи осередки українського культурного та релігійного життя. Патріарх був 
людиною що не спочивала, не зважаючи на свій старечий вік. Для багатьох він довгий 
час був живим символом незламності цілої переслідуваної церкви, що давав надію на 
її відродження. У ці пасхальні дні згадуємо що після хреста приходить воскресіння», 
– зазначив єрарх. 
Пленарне і секційні засідання конференції пройшли у Тернопільському 
національному педагогічному університеті. 
«Ми говоримо одні до одних і наші праці мають 
практичну цінність. Сьогодні на Тернопіллі є цей діалог 
між науковцями і церквами, – каже промотор 
конференції, член її оргкомітету, доктор історичних 
наук і проф. Елла Бистрицька. – Важливо, що ми 
зібралися говорити не тільки про визначні особи, а про 
проблеми, які стоять перед нами, перед Церквою, державою і громадянським 
суспільством. Зрештою, – про єдність Церкви, адже ця проблема тісно пов’язана з 
питаннями нашої державності й українськості». 
Під час двох пленарних засідань було виголошено 5 доповідей, у яких розкрито не 
тільки те, що вже вдалося дослідити, а й акцентовано на тому, що варто зробити у 
майбутньому. Зокрема, доктор філософських наук, проф. Анатолій Колодний 
наголосив, що більшої уваги науковців потребує діяльність Й. Сліпого з відродження 
Церкви у діаспорі. Також вчений закликає: «давайте не будемо актуалізувати те, що 

http://risu.org.ua/ua/index/


  Продовження       . 
Під час двох пленарних засідань було виголошено 5 доповідей, у яких розкрито не 
тільки те, що вже вдалося дослідити, а й акцентовано на тому, що варто зробити у 
майбутньому. Зокрема, доктор філософських наук, проф. Анатолій Колодний 
наголосив, що більшої уваги науковців потребує діяльність Й. Сліпого з відродження 
Церкви у діаспорі. Також вчений закликає: «давайте не будемо актуалізувати те, що 
сьогодні не на часі» стосовно об’єднання УПЦ КП та УГКЦ, до чого обидві конфесії 
не готові, на відміну від УПЦ КП та УАПЦ. 
«Виповнюється 1000 років від смерті святого князя Володимира і Путін хоче 
запустити іде. «кримоправославія», – пояснює він. – Мовляв, Володимир прийняв 
хрещення від Криму. Мовляв, була «Кримська купіль», а після неї – Київська, 
Новгородська та інші. І нам тут потрібно діяти. Треба показати, що це було наше 
Хрещення. Зрештою, що це було не перше Хрещення, адже маємо ще Аскольдове». 
На жаль, досі історія Церкви в Україні, часто й історія УГКЦ у нас віддана на відкуп 
тим, хто дотримується лінії «Московської Церкви», каже проф. А. Колодний. А поміж 
тим, українському суспільству доконче потрібно усвідомити і прийняти, що не може 
бути добре православним, якщо зле греко-католикам і не може бути добре греко-
католикам, якщо зле православним, — розтлумачує доктор філософських наук, 
професор Петро Яроцький. 
Що цікаво, уже від час пленарних засідань підтвердилося, що світські науковці і 
науковці Церкви мають різні погляди на «східну політику Ватикану». І що саме ця 
різниця – надзвичайно сильний стимул до подальшого діалогу. 
Секційних засідань під час конференції «УГКЦ в контексті вітчизняної історії та 
сучасних суспільних реалій» було три: «Історичний контекст формування 
конфесійних особливостей та інституалізації Української Греко-Католицької 
Церкви» (заявлено 15 доповідей), «Видатні постаті Української Греко-Католицької 
Церкви» (заявлено 26 доповідей) і «Держава – Церква – громадянське суспільство: 
український контекст взаємодії (заявлено 14 доповідей). Причому об’єднувати секції 
через брак доповідачів, як це буває на деяких конференціях, на цій не довелося. 
Уже надвечір першого дня учасники наукової і культурної події виїхали до 
Марійського духовного центру у Зарваниці, де продовжили обмін думками і планами 
щодо подальшої співпраці. А 26 квітня у музеї-садибі Патріарха Йосифа Сліпого 
пройшов «День Патріярха Йосифа» із Архиєрейською Літургією і насиченою 
культурною програмою. Зокрема, президент римського товариства «Свята Софія» о. 
Марко Ярослав Семеген представив пам’ятну медаль Патріарха. Присутні 
переглянули документальний фільм «Шляхами жертви Патріарха», побували на 
екскурсії і слухали молодіжний хор Політехнічного університету із Києва. 
Наукові роботи, виголошені під час конференції, представлені у збірнику. Видання 
планують поширювати у бібліотеках. 
 
 
 

 ПОСТІЙНИЙ СИНОД УГКЦ РОЗПОЧАВ  
СВОЮ РОБОТУ ПОСВЯТОЮ 
РЕКОЛЕКЦІЙНОГО ДОМУ У 
ДРОГОБИЧІ. 
     Сьогодні трета таца на прикрасу церкви. 
 
 Сьогодні після сніданку відбудуться сходини 
Парафіяльної Ради. Просимо всіх членів 
взяти участь.   
 



 ДО 70-ЛІТТЯ АРЕШТУ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО ТА ЄРАРХІЇ УГКЦ 
    Продовження 
Я вже був перед арештом дуже змучений і виснажений, а в київській тюрмі я почував 
себе прямо недужим. (....) Мене виводили на слідство день і  ніч так, що я буквально 
падав з ніг і мене мусіли пітримувати  ведучи до слідчого судді (....) Моє слідство 
провадив Горіон пізніший начальник КҐБ у Львові, людина страшенно груба і  
простакувата, (...) По кількох днях, коли я вже був вимучений допитали до краю, мене 
привели до кількох полковників і зачали тероризувати, давали до підпису, щоб я 
відрікся Папи, а за те дадуть мені Київську Митрополію (...) Але є рішучо відмовився. 
Почалися дальші наступи, але це до нічого не довело, бо я вже млів з обезсилення. 
Впрочім це ослаблення зроблено умисно: вдень не давали спати, а їсти трошки зупи і 
300 грамів хліба на цілий день, в якому було все, тільки не було муки. (...) Також за 
слідчого Горюна мене викликали на 2-3 години до двох інших слідчих, до великої 
темної салі. Один з них сидів у куті при затемненій лямпі, а старший з них зачав мене 
намовляти до апостазії. Опісля підійшли до мене від бюрка і при засвіченій лямпі 
зачали дальше настирливо мучити мене і намовляти відректися Катол(ицької) Церкви, 
Я  не відповідав їм нічого, тільки подумав собі, що я ще Богу дякувати з розуму не 
зійшов. Тоді молодший слідчий зачав  голосно виявляти мої думки. Я припускав, що 
це якийсь гіпнотезер або ясновидючий, бо колись я таких здибав у  Франції. Я 
зрефлектувався сейчас і перестав думати і тоді вже над ранкпом мене відіслано назад 
до келії. Голодування,  безсонниця і допити можуть допровадити до безумія. І тоді я 
переконався, що не можна дивуватися нікому, якщо він підписує всякі ложні зізнання 
та наклепи або пристає до шпіонажу і тому подібне, То була велика ласка Божа, що я 
видержав ті всі муки” (Спогади, ст.128). 
 
Вирок військового трибуналу за закритими дверима—8 років Сиблагу. Етапи: 
Новосибірськ  “...їдуть на заслання то триває місяцями. Заки каторжник приїде то 
такий вимучений;  при різних нагодах пересадки, різні сторожі, голод, холод... Приїде 
на етап страшно худий, виснажений, змучений і до рапавих дощок, зимних як лід, 
прикутий. Вже, крім самого вигнання, та фізична мука добиває людину...” - Й. Сліпий 
в гомілії про заслання св. Климента, папи. 
 
Маріїнське Кемеровської області  - тут мав запалення легенів і дизентерію. “В 
Маріїнську  мене призначили до найбільш бандитського бараку, але там був 
фельдшером якийсь білорусин-учитель і якийсь фельчер-литовець, які мене берегли як 
могли перед бандитами і давали найконечніші лікарства. Мене знову обікрали, але на 
то не було ради. (...) По місяці, коли я трохи обзнайомився в ляґрі, при помочі кравця і 
інших, мене перевели до робочого бараку, де вже були ліпші люди. Лікар навіть 
призначив мені трохи діятичного харчу, але “опер” заборонив мені давати. Мене 
призначили до трикотажного відділу. Хлопці помагали мені виконати норму, а я їм 
знова робив інші прислуги” (Спогади, ст. 130). 
 
Лютий 1947 року  - Боїми  - тут зламав собі руку: “ Іншим ламають ребра, а вам 
зломили тільки руку”, - сказав лікар. (...) Мене відвели до шпиталя. Там мені зв’язали 
руку і вона якось загоїлася “ (Спогади, ст. 135). 
                                                                                   Продовження в слідуючім числі        


