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

РІЗДВЯНІ  ПОЖЕРТВИ 
   По $50: Марія Дранчук. По $25:  Анна Садови.  По $20: Василь Денчишин, 
Іван і Стефанія Козодій, Анна Поварчук, Іван Яськевич.  
Ольга і Наталка Камінна $150 на отримання священика, також $70  на 
чищення церкви.  Всім жертводавцям щира подяка. 

 
РІЗДВЯНА ПРОСФОРА 

 Просимо взяти собі, своїм рідним та знайомим посвячену Різдвяну просфору, 
якою ділимося з усіма присутними зразу після молитви і святочних побажанж 
на Свят Вечері. В часі вечері колядуємо багато колядок. 

 

  Неділя перед Різдвом  - святих Отців 
 Тропар Отців: Великі подвиги віри, в джерелі 
полум’я, як на спокійній воді, святі три отроки 
радувалися;  і пророк Даниїл пастерем левів, наче 
овець, являвся. Їх молитвами, Христе Боже, спаси 
душі наші. 
 Кондак Отців: Рукописаному образові не 
поклонившися, але неописаннимєством 
захистившися, триблаженні, в подвизі вогню ви 
проспавилися і, посеред нестерпного полум’я 
стоячи, Бога ви призвали: Поспішись, о, Щедрий, і 
скоро прийди як милостивий нам на поміч, бо ти 
можеш, якщо воля твоя.  
Трoпар перепразденства: Готуйся, Вифлеєме, 

розкрийся всім, Єдеме, красуйся, Єфрате, бо дерево життя в вертепі 
розквітнуло від Діви. Її лоно раєм мисленним явилося, в якому  - 
божественний сад. З нього, ївши, будемо жити і не, як Адам, помремо. 
Христос рождається, щоб оновити ипалий колись образ. 
Кондак: Діва днесь гряде, щоб небимовно родити у вертепі предвічне Слово. 
Радій, вселенно, почувши це, прослав з ангелами й пастирями того, що хоче 
явитися дитям малим  - предвічного Бога. 

 

В РОЗПРОДАЖІ МАЄМО ГАРНИЙ  КАЛЕНДАР  НА 2015 РіК 
Ілюстрації 14 ікон з  Музею Укр. Мистецтва ім. Владики Івана Прашка. 

Ціна  $12. Календарі можна предбати в пані Софії Мазур у церковній залі.  
Календар є гарним виданням, який може бути дарунком для Ваших рідних в 
Україні та світі.  

 



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. Мазур О. і Род. Юрчишин М.  

На тацу було зібрано 
Неділя  28.12. 2014  - $253.75 

25.12.2014 $89.20 

4.1. 15 
НЕДІЛЯ 

 Неділя перед Різдвом  
9.00 

ранку 

 Св. Літургія   
за всіх вірних 

Євр..11, 9-10,17-23 
Матей 1, 1-25 

5. 1. 15 
ПОНЕДІЛОК 

10  мучеників що на Криті  
9.00 

ранку 

 Євр.  11,1 7– 23 
Лука  8, 11 –21 

6. 1. 15 
ВІВТОРОК 

Навечір’я Різдва 
Прмч. Євгенії .ПІСТ 

 9.00 
ранку 

 

   Св Літургія   
6 pm Велике Повечіп’я 

Євр. 1, 1-12 
Лука  2,1-20 

7. 1. 15 
СЕРЕДА 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ  10.00 
ранку 

Св. Літургія   
За всіх парафіян 

Гал. 4, 4 - 7  
Матей  2, 1-12 

8. 1. 15 
ЧЕТВЕР 

Собор Пресв. Богородиці 
Св. Йосифа 

9.00 
ранку 

Св. Літургія Євр. 2, 11-18 
Матей  2, 13-23 

9. 1. 15 
П’ЯТНИЦЯ 

Стефана первомученика   9.00 
ранку 

Свята Літургія   Діянь 6, 8-7,5,47-60 
Матей 21, 33-42 

10. 1. 15 
СУБОТА 

Субота по Різдві 
Мучеників у Нікомидії 

9.00 
по п. 

 Св ята Літургія  
 

 1 Тим. 6,11-16 
Лука  12, 15-21 

11. 1. 15 
НЕДІЛЯ 

 
Неділя по Різдві 

                   

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Гал. 1, 11-19 
Матей 2, 13-23 

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

УВАГА! 18 СІЧНЯ В ГОД. 10-IЙ ВІДПРАВИТЬСЯ АРХИЄРЕЙСЬКА СВ. ЛІТУРГІЯ 

SALE OF CHURCH CALENDARS FOR 2015 
Calendars for our Eparchy for 2015 with 14 beautiful icons from the Museum of Bishop 
Ivan Prasko in Melbourne are available in our church hall after the Sunday Liturgy at a cost 
of only $12 from Mrs. Sofia Mazur. Сalendars аre an excellent gift for relatives and friends 

Українська Громада  Саншайн запрошує Вас на нашу 

МАЛАНКУ 
Українська  Новорічна Забава 2015 

Вівторок 13-го січня 2015  в годині 7.30 вечора. 

Український Народний Дім  83-87 Suspension St., Ardeer 
Kвиток $50 Includes Buffer Dinner (to be served at 8.30 pm) 

Life Band Tempo 6 Bookings: Slavko Yurcheshen Mob: 0419-276-222 

 



ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ ЗДІЙСНИЛИ ПАЛОМНИЦТВО  
ДО ПАПСЬКОЇ БАЗИЛІКИ MARIA MAGGIORE  У РИМІ.  

26 грудня 2014 року понад дві тисячі українців із різних куточків Італії здійснили спільне різдвяне 
паломництво до базиліки «Santa Maria Maggiore» – однієї із чотирьох головних папських базилік 
Риму. 
З цієї нагоди українські паломники мали можливість молитися Архиєрейську Божественну 
Літургію, яку очолив владика Діонісій (Ляхович), Апостольський Візитатор для українців греко-
католиків в Італії та Іспанії, у співслужінні Владики Іринея (Білика), Каноніка папської Базиліки 
«Santa Maria Maggiore». 
 Владика Діонісій наголосив на тому, що цьогорічне Різдво Христове ми змушені переживати по-
іншому. «… Наш Святвечір цього року виглядатиме сумним, у нашій душі багато запитань, чимало 
тривоги, хтозна-скільки назбиралося у нас тих «чому?». Чому замість миру −  війна у нашій країні? 
Чому замість любові – ненависть, замість істини - брехня, замість життя – вбивства? Чому наші 
батьки, сини і брати мерзнуть в окопах на фронті? А найбільше «чому» - це тисячі спорожнілих 
місць за цьогорічним різдвяним столом у багатьох наших сім’ях, які нам нагадують «Сумний 
святий вечір у 1946 році»: «Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?». 
Цьогорічне святкування Різдва Христового зумовлює нас  його сприйняти і розуміти по-
новому,  дає нагоду переживати народження Месії  у чимраз глибшому значенні і  співати по-
новому «Слава во вишніх Богу й на землі мир людям, яких він любить» (Лк 2, 14), і разом 
з  пророком Ісаєю у глибині нашого єства пережити те, що «народ, що в пітьмі ходить, уздрів 
світло велике; над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло» (Іс 9,1)». 
На завершення Літургії привітати українських паломників прибув також архиприсвітер папської 
базиліки «Santa Maria Maggiore» кардинал Сантос Абриль і Кастелльо. «Вітаю вас тут так численно 
зібраних українців у цьому храмі Матері моєї, Матері вашої і Матері всієї Церкви, запевняючи вас 
у молитовній підтримці за страждаючу українську землю», - наголосив у привітальному 
слові  архиприсвітер базиліки. 
Окрім численних паломників із Рима та околиць на цьогорічну різдвяну прощу прибули також 
вірні із українських церковних спільнот із Мілану, Болоньї, Флоренції, Прато, Сієни, Аверси, 
Мондрагоне, Казерти та Капуа. 
Довідка: Уже четвертий рік поспіль УГКЦ в Італії організовує різдвяне національне паломництво 
до папських базилік Рима. Вперше така проща відбулася в 2011 р., до базиліки св. Петра у Ватикані 
з нагоди того, що Святіший Отець Бенедикт XVI прийняв від України дарунок – різдвяну ялинку, 
яка на Різдво прикрашала площу святого Петра у Ватикані. У паломництві взяло участь понад 
5.000 вірних. 
««Santa Maria Maggiore» – одна з чотирьох головних папських базилік Рима. З її заснуванням 
пов’язана цікава історія. В одну з літніх ночей 352 року папі Ліберію і багатому римлянинові 
Джованні Патріціо явилася уві сні Мадонна і наказала побудувати на тому місці, де назавтра 
випаде сніг, церкву. На наступний ранок, 5 серпня 352 року, на Есквіліні, там, де тепер стоїть 
базиліка, лежав сніг. Після цього чуда й стали зводити церкву. Через те ще і сьогодні має церква 
назву лат. Santa Maria ad Nives — Марія Сніжна. Її замінила базиліка, побудована в 440-х рр. папою 
Сикстом III і присвячена Богоматері. Багато пап прагнули зробити цю вельми шановану римську 
церкву ще прекраснішою, добудовували і прикрашали її. Дзвіниця, найвища у Римі (75 м), 
датується 1377 роком. Нинішній фасад з портиком і лоджією побудував в 1740-х рр. Фердінандо 
Фуга. У лоджії, на стіні, що являє собою старий фасад церкви, зберігся мозаїчний декор початку 
XIV ст. Базиліка є найбільшою із 40 церков Рима присвячених Богородиці. Вона є 
екстериторіальною областю Ватикану. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. 
 

СЬОГОДНІ СХОДИНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 

Відбудуться зразу після сніданку у церковній зслі.   
Запрошуємо гостей та парафіян на смачний сніданок у церковній залі. 

 
 
 
 
 

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. 

http://news.ugcc.ua/


 ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ ПАПА ЗУСТРІВСЯ У 
ВАТИКАНІ ІЗ МАЙЖЕ  6  МІЛЬЙОНАМИ 
ПРОЧАН 
 Префектура Папського Дому підбила підсумки 
відвідуваності заходів і богослужінь у Ватикані, які 
проводив Святіший Отець. 
Згідно з цими даними, протягом року майже 1 
мільйон 200 тисяч людей взяли участь у загальних 
аудієнціях та понад 3 мільйони молилися разом з 

Папою молитву «Ангел Господній» на площі Святого Петра. Понад 1 мільйон і 100 
тисяч вірних брали участь у літургійних відправах, а понад пів мільйона стали 
учасниками інших зустрічей та аудієнцій. 
Найбільше учасників молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра у Ватикані 
збиралося у січні минулого року – приблизно 600 тисяч, а наймасовіші загальні 
аудієнції відбулися у квітні, зібравши понад 200 тисяч паломників, травні – 195 тисяч 
та у жовтні – 170 тисяч. Зважаючи на великодні відправи та канонізацію святих Івана 
ХХІІІ та Івана Павла ІІІ, у квітні 2014 року в богослуженнях, очолюваних Папою у 
Ватикані, взяло участь приблизно 730 тисяч вірних.  Про це повідомляє Радіо 
Ватикан.  
 
ГЛАВА УГКЦ: “НАШЕ МОНАШЕСТВО СЕБЕ СИЛОЮ ШВИДКОГО 
РЕАГУВАННЯ В ЦЕРКВІ” 
Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав подякував 

богопосвяченим особам УГКЦ за те, 
що в 2014 році вони стали «силою 
швидкого реагування в Церкві». 
Верховний Архиєпископ під час 
щорічної зустрічі з монашеством 
зазначив, що український народ 
більше почав потребувати молитви і 
звертатися за молитвою. «Тому я 
хочу вам подякувати, що наше 
монашество завжди було близько 

нашого народу, було з нашими людьми в молитві», – сказав він. 
Глава Церкви пригадав, як монашество УГКЦ було на Майдані. «Приїжджали цілими 
десантами, щоб бути там, підтримувати людей. Церква оголосила безперервний піст і 
молитву. І перший, хто на це був відгукнувся, – монашество. Справді, наше 
монашество показало себе духовними легенями нашої Церкви. Саме завдяки молитві 
ми змогли вистояти і зробити стільки всього. І Майдан переміг через те, що молився. 
Я переконаний, що наш народ переможе, тому що молиться. А хто, як не монашество, 
є провідником і вчителем справжньої глибокої молитви», - відзначив першоєрарх. 
Також додав, що «і силою швидкого реагування у Церкві були саме богопосвячені 
особи». Він подякував тим богопосвяченим особам, які на перший заклик поїхали до 
Криму. «І саме завдяки монашеству ми втримали, втримуємо і втримаємо нашу 
Церкву в Криму. Ці люди постійно перебувають під наглядом певних структур. Це 
герої нашого часу», - наголосив Глава Церкви. Про це повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ. 
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