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

КВІТНА НЕДІЛЯ  - PALM SUNDAY 
        ПРАЗНИЧНІ СТИХИРИ ВЕЧІРНІ І УТРЕНІ 
    Прийдім і ми, сьогодні, увесь новий Ізраїль, 
тобто зібрана з народів Церква, і з пророком 
Захарією закличмо: Тішся вельми, дочко сіонська, 
проповідуй дочко єрусалимська! Оце йде до тебе 
Цар твій, сумирний, Спаситель, сівши на жерб’ятко 
осляче, сина під’яремної. Святкуй разом з дітьми, 
тримаючи в руках галузки, і вітай: Осанаа на 
висотах, благословеднний, хто йде, - Цар-Їзраїля! 
    
 Очистивши душі, як діти, з духовними вітками, 
прославляймо вірно Христа, кличучи на повний 
голос Владиці: Благословенний ти, Спасе, що 
прийшов у світ спасти Адама від давнього 
прокляття, ставши, Чоловіколюбче, за своєю 

волею духовно новим Адамом. Слава тобі, Слове, що все на користь нам 
учинив. 
 Величаємо тебе, Життедавче Христе, і тобі співаємо: Осанна на висотах. 
Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!   
———————————————————————————————————— 
   Від перших віків християнства святкує Східня Церква пам’ять Христового 
в’їзду до Єрусалиму в неділю перед Його світлим Воскесінням. Квітна Неділя 
здавен-давна вважається великим Господнім празником і належить до 12 
найбільших празників нашого церковного року. Вона має також деякі собі 
властиві звичаї, що їх не мають інші празники. 
                                                                о.Ю.Я.Катрій ЧСВВ Пізнай свій обряд. 

Сьогодні буде трета таца на  Беатифікаційний Фонд, на кошти пов’язані з 
проголошенням блаженних або святий нашої Церкви і народу. Просимо 
причинитися пожертвою на ту важливу ціль. 
————————————————————————————————————-  
 ВЕЛИКОДНИЙ БАЗАР ВІДБУДЕТЬСЯ СЬОГОДНІ ЗРАЗУ ПІСЛЯ ВІДПРАВИ 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ЗАГОСТИТИ ДО ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ, ЩО БКУПИТИ ВСЕ 
ПОТРІБНЕ ДО ВЕЛИКОДНЬОГО КОШИКА І СТОЛА. ТАКОЖ БУДЕ 
СМАЧНИЙ СНІДАНОК І ЛЬОТЕРІЯ. ПРОСИМО ПРИЧИНИТИСЯ ДО 
УСПІШНОГО БАЗАРУ! 
 



Email: eparchy@catholicukes.org.au                                          Web: www.catholicukes.org.au 

Катедральна Парафія 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ПРИБИРАЮТЬ 

Церковна Рада 
 

Минулого тижня на тацу було зібрано: 
 Неділя 29.3.2015  - $259.15 

Трета таца Церква в Потребі $136.30 

5. 4. 15 
НЕДІЛЯ 

 Квітна Неділя  
Прмч. Нікона 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Филип. 4, 4-9 
Івана 12, 1-18 

6. 4. 15 
ПОНЕДІЛОМ

иченика 

Великий Понеділок     
10.00 
ранку 

Св. Літургія  у 40 день 
за пок. Любов  сестру 

проф. Головка. 

Євр. 2, 11-38 
Лука  1, 24 –38 

7. 4. 15 
ВІВТОРОК 

Великий  Вівторок    
Благовіщення  ПДМ 

 9.00 
ранку 

 

   Свята  Літургія   
 
  

Євр. 2, 11-18 
Лука   1, 24-38 

8. 4. 15 
СЕРЕДА 

Велика Середа 9.00 
ранку 

 Літургія Напередоця- 
Чених Дарів і Парастас   

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

9. 4. 15 
ЧЕТВЕР 

Великий Четвер 
  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
6.00 Страсна Утреня 

Кори. 11, 23–32 
Лука 23, 33-43 

10. 4. 15 
П’ЯТНИЦЯ

Велика П’ятниця 6.00 
вечора 

Вечірня  і обхід з   
Плащаницею 

 Мт. 27. 1-56 
 

11. 4. 15 
СУБОТА 

Велика Субота 
  

9.00 
ранку 

 Свята Літургія  
6.00  Воскресна Утреня 

 

Рим. 6, 3-11 
Матей 28, 1-20 

12. 4. 15 
НЕДІЛЯ 

ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВЕ 

ВЕЛИКДЕНЬ 

10.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

Діяня.  1, 1-8 
Івана  1, 1-17 

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. 



Свято Тараса Шевченка в Ардір 
На закінчення Шевченківського Ювілей- 
ного року, в неділю 29-го березня 2015 
ураїнська спільнота зібралася в 
Українському Народному Домі в Ардір на 
свято Тараса Шевченка. Програму 
концерту розпочав чоловічий хор 
“Говерляl” під диреґентурою др. Андрія 
Солочинського  Заповітом. Також  хор 

виконав ще чотири пісні: Бандуристе орле сизій, Наш отаман Гамалія, Ой літа 
орель і Живи Україно.  

Доповідь про Тараса 
Шевченка показано на 
екрані - це була цікава 
несподіванка яку 
приготовив др. Андрій 
Солочинський. 
Двох хористів: Гриць 
Аноляк прочитав Учитеся 
брати мої, а Михайло Дикун 
прочитав Думка. 
 
Жіночий гурток “Волошки” 

виконали дві пісні:       По Діброві Вітер Віє і На 
Високій Дуже Кручі. 
Гучними оплесками присутні висловили подяку 
всім виконавцям програми.  Велике признання для 
диреґента та хористам за їхній труд і посвяту, бо з 
різних сторін Мельборну приїжджають до Ардір на 
проби.         
Голова Укр. Громади п. Микола Поварчук 
подякував всім за участь, а Др. Андрій вручив букет цвітів пані Марії Квас - 
Волошкам.  

Члени Громади Саншайн приготовили виставку, де 
було можна побачити Кобзарі, мистецькі  та 
сувенірні праці з України. 
Після концерту прусутні мали нагоду спілкуватися з 
виконавцями програми  та скористати з кави-чаю з 
печивом. 
 Учасники розходилися з гарними вражіннями і 
бажаннями мати більше  концертів у свойому 
Народному Домі в Адрір.   

В часі Великого Посту до відправ наперед 
Освячених Дарів і Парастасу співаки під проводом 
сестер Василіянок кожної середи брали участь. А 
також були присутні наші парафіяни. 
Висловлюємо велику подяку за їхній вклад до 
наших відправ. Заохочуємо до участи парафіян.  



В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ ХРЕСНА ДОРОГА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА    
                                    СОТНІ ВІРНИХ РІЗЬНИХ ЦЕРКОВ 

Велелюдна хода розпочалася 29 березня від 
монастиря отців василіан і завершилася біля 
архикатедрального собору Святого Воскресіння 
УГКЦ. 
Під час ходи присутні вшановували всі стації 
Хресної Дороги Ісуса. В руках почергово несли 
великий хрест священики, монахи, представники 
християнських спільнот, миряни, вчителі, лікарі, 
викладачі вишів, військові, правоохоронці, влада 
міста та області. 
«Навіть не можу сказати, – ділиться своїми 
враженнями ледь стримуючи сльози педагог, 

начальник управління освіти Івано-Франківського міськвиконкому Наталія Микула. –
  Така честь надається вчительству, адже Ісуса Христа кликали Вчителем. На землі є 
дуже багато професій, але ми тішимося, що є вчителями від того Великого Вчителя. 
Безперечно, кожна людина переживає в своїй душі якісь моменти і свого особистого 
життя і те, що відбувається в суспільстві. Дуже добре, що є стація, де хрест несуть 
учні шкіл, які з великою відповідальністю і якоюсь тривогою в душі ідуть до цієї 

місії, можливо, в ці хвилини 
відчувають частиночку того, 
що відчув Ісус, адже в 
повній мірі відчути це не 
можливо. Та кожен з нас 
несе в житті свій хрест».  
«Тим, що сьогодні 
відбувається, намагаємося 
зрозуміти глибокий зміст 
Божої любові. Священики, 
які подають роздумування 

над тими зупинками Ісуса Христа в часі Хресної Дороги закликають до відкритості 
серця людини, до знищення гріха в його основах, до відкритості нашого розуму і 
всього нашого життя до Господа Бога, який своєю дорогоцінною смертю на Хтиря 
отців василіян. 
 Наприкінці Хресної Дороги біля архикатедрального собору Святого Воскресіння 
присутніх вітав Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир 
(Війтишин), який подякував усім за присутність і підтримку події. Також 
поблагословив хрестом з частичкою Хреста Господнього, яка зберігається в Римі. 
Реліквія буде виставлена в кафедральному соборі до свята Воскресіння. 
Такі Хресні Дороги у час Великого Посту відбувають у багатьох містах і селах 

України. Про це повідомила кореспондент РІСУ 
Наталя Палій. 



ПОЖЕРТВИ 
Великодні Пожертви: $50: Яніна Уштван, $30: Анна Садова, $25: Лідія Вовк  
Пожертви на отримання церкви, церковної залі і парафіяльного дому:  
$30:  Лідія Вовк, $20:  Анна Садова,  
                                              Всім жертводавцям щира подяка.    

          СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ СОЛІДАРНИЙ З УКРАЇНОЮ І ГОТОВИЙ                                       
        ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ 

Святий Престол ще раз висловив свою близькість і 
солідарність до народу України з приводу теперішнього 
конфлікту. На цьому наголосив архиєпископ Сільвано 
Томазі, постійний спостерігач Апостольської Столиці при 
структурах ООН та інших міжнародних організаціях у 
Женеві, виступаючи 26 березня 2015 року на 28-й сесії 
Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй. 
З посиланням на заяву, зроблену Постійним 
представництвом під час 25-ї сесії Ради з прав людини 26 
березня 2014 року, Апостольська Столиця наново 
підкреслює нагальну необхідність шанувати міжнародний 

правопорядок, що стосується території України та її кордонів, як основного елементу 
для забезпечення стабільності як на національному, так і на регіональному рівнях, а 
також повернути закон і порядок, що ґрунтуються на повній пошані основних прав 
людини. 
У зв'язку з цим Святий Престол схвалює кроки, зроблені для того, щоб забезпечити 
дотримання припинення вогню, як основної умови для  прийняття політичних рішень 
лише шляхом діалогу і переговорів. Одночасно Святий Престол 
підкреслює  вирішальне значення потреби з боку всіх сторін виконувати рішення, 
прийняті за спільною згодою, визнаючи у цьому контексті зусилля ООН, ОБСЄ та 
інших відповідних організацій, посилаючись на пакет заходів із здійснення Мінських 
угод. 
Святий Престол вважає, що повне приєднання всіх сторін до положень зазначених 
угод, є обов'язковою умовою для всіх подальших зусиль щодо покращення 
гуманітарної ситуації та дотримання прав людини на постраждалих територіях, щоб 
насамперед покласти край жертвам людського життя, актам насильства та іншим 
формам зловживань.  Це повинно також включати звільнення всіх заручників і 
незаконно затриманих осіб та забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної 
допомоги. 
Крім того, Святий Престол стурбований надзвичайною соціальною ситуацією, в якій 
перебуває населення, яке потерпає від бідності, голоду, невпевненості та ризиків для 
здоров'я. Це також стосується поранених і переміщених осіб і сімей, які страждають 
від втрати своїх близьких. У цій невідкладній ситуації Святий Престол прагне 
запропонувати свою допомогу через свої установи та звертається до благодійних 
організацій Католицької Церкви з проханням активізувати й координувати свої 
зусилля з надання допомоги народові України. Святий Престол також  сподівається 
на солідарність міжнародного співтовариства. Про це повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ. 

 

http://news.ugcc.ua/
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EASTER MESSAGE OF 
HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 

Most Reverend Archbishops and Bishops, 
Very Reverend and Reverend Fathers, 

Venerable Brothers and Sisters, Dearly Beloved in Christ 
of the Ukrainian Greek-Catholic Church 

Christ is Risen!                                                                                        Let the divinely inspired Habbakuk  
stand with us at the divine watch;  

Let him show us the brilliant angel who proclaims: 
Today salvation comes to the world; for Christ, being Almighty, is risen. 

Ode 4, Paschal Canon 
Beloved in Christ! 

Once again we gather in Ukraine and throughout the world to greet one another on the 
glorious feast of our Lord’s Resurrection. For more than a year we have been traveling along a 
special way of the cross, and, in human terms, it may seem difficult to speak of joy. However, 
Paschal joy comes not from men, but from God! Today all creation proclaims Christ’s victory 
over evil and death: “This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it.” 
Let the divinely inspired Habbakuk  stand with us at the divine watch                                           
Throughout salvation history there were many moments when God’s people were tested. One 
such period was in the time of the prophet Habbakuk, mentioned in our Paschal Matins service. 
He lived in a time of transition, when the Babylonian empire arose on the ruins of the Assyrian 
empire. The new power proved to be just as ruthless as the previous. Although the ruler 
changed, but the same elements of imperial power remained unchanged: an ideology of one’s 
own “greatness,” the pursuit of glory, wealth, and foreign lands – all sustained by deceit and vi-
olence.                                                                                                                                                  Keep-
ing watch with the prophet on this Paschal night is to stand with perseverance in the midst of 
human disillusionment and helplessness expecting God’s saving action, the revelation of His 
victory over the enemy and aggressor. Habbakuk proclaims: “I will take my stand at my watch-
post and station myself on the tower, and look out to see what he will say to me, and what I will 
answer concerning my complaint” (Hab 2:1). Today, we, together with the prophet, call out to 
God: “O LORD, how long shall I cry for help, and You will not hear? Or cry to You ‘Violence!’ 
and You will not save?” (Hab 1:2).                                                                                                             
In response to this call emanating from within the suffering heart of the faithful, today we re-
ceive an answer from the Almighty God: “God came … His splendor covered the heavens, and 
the earth was full of His praise. His brightness was like the light; rays flashed from His hand; 
and there He veiled His power” (Hab 3:3-4). The prophesized glory and splendor, the brightness 
and ray of light – that is the light of Christ’s Resurrection, which shines upon us today in the 
same way as it did then when Christ dispatched the armed guard and emerged victorious from 
the sealed tomb. The watchful song of Habbakuk finds its fulfillment in the good news greeting: 
“Christ is risen!” The Risen Christ shows us that God fulfills our prayer, He rushes to free those, 
who each day persistently stand on guard in prayer for Ukraine. On this light-filled night the 
Holy Church sings out God’s victory, and in the prayerful vigil of her Paschal services together 
with the prophet Habbakuk , she points to “the brilliant angel who proclaims: Today salvation 
comes to the world…”                                                                                                                              
Today on its native lands our Church is called to give out the prophetic voice of victory over 
idolatry, deceit, and violence. The Risen Lord dispelled the fear of the Apostles, saying: “Peace 
be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you” (Jn 20:21). These words also 
speak to us and give us strength not only to stand against the enemy, but to also conquer our in-
terior ills: loss of faith, fatigue, fear. The Revolution of Dignity is far from completed as long as 
the peace of Christ has not filled our hearts – it is only with Christ that we can, in the words of 
the Servant of God Metropolitan Andrey, defeat self-serving political opportunism 
(otamanshchyna), corruption, and the vestiges of a godless regime in relations between govern-
ment institutions and society.                                                          To be continued next Sunday….. 


