
 

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  
2/ 756 

7. 01.2015  
січень 

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

РІЗДВЯНІ ПОЖЕРТВИ                             
По $50: Д. і Х. Клим. По $30: М.Солтис. По $20: О. Камінна, І. і С. Козодій, Б. 
Лех, С. І Я. Рубаха,Н. Солочинська.      Всім жертводавцям щира подяка. 

  
В часі Різдвяних Свят будуть відвідувати наших вірних з Колядою.   

Просимо за нашим звичаєм їх радо витати і запросити до Вашого дому. 
 

During Christmas parish carol singers will be visiting your family. 
Please make them welcome as is the traditional custom.   

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 
 Тропар: Різдво твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світо розуміння:  в 
ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися тобі  - 
Сонцю правди, і пізнавати тебе  - Схід з висоти. Господи, слава тобі.  
 Кондак:  Діва днесь преістотного родить і земля вертеп неприступному 
приносить. Ангели з пастирями славословять, а волхви зо звісдою 
подорожують, бо ради нас родилося дитя мале  - предвічний Бог.  
 

 
 

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.  

 
 Із Світлим Празником 

Різдва Христового,  
Нового Року і Йордану 
Бажаємо веселих Свят і 

Щасливого Нового Року! 
Христос Рождається! 

Славімо Його! 
Бажають 

О. Зенон Хоркавий 
Парафіяльна Рада  

 
On the Feast of 
 Birth of Christ,  
New Year and  

Epiphany.  
Merry Christmas 

and a Happy New Year! 
Christ is Born! 
Glorify Him! 

From 
Rt. Rev. Zenon Chorkawyj 

Parish Council 
 

http://photistos.wordpress.com/page/2/


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  4.1. 2015  - $338.80 

Трета таца на прикрасу церкви $178.10 

4.1. 15 
НЕДІЛЯ 

 Неділя перед Різдвом 
Святих Отців 

 
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 Повечір’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 

 



РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЛАДИКИ ПЕТРА СТАСЮКА 
Душпастирям, дияконам, монашеству та вірним! 
Христос Раждається! 
Наші колядки є справді вражаючі. Вони нам оповідають про народження Христа. 
Для загалу людей вони витворюють образ минулих різдвяних свят. Вони нам 
пригадують родину, знакомих чи людей які принесли нам подарунки коли ми були 
дітьми. Різдвяні образи зображають дитятко Ісуса та родину. 
Наша епархіяльна родина має за що дякувати цего року. Можемо сміло сказати що 
Бог нас благословив цего року. Нас відвідав Патріарх Святослав. Його візит нас усіх 
підніс. Він нас зустрів в нашій країні і тепер він має кращу ідею про Австралію та 
нашу єпархію. 
Перший раз в історії відвідав нас керуючий Президент України. Президент Петро 
Порошенко з дружиною Мариною разом з Премєром Міністром Австралії  Tony Ab-
bott відвідали нашу кафедральну парафію. Це торжество  нас зблизило до України 
більш чим коли в минулому. Я особисто вражений візитою. Ми традиційно маємо 
тісні  зв’язки з Україною. Багато з нас має близькі зв’язки з ріднею в Україні. Цікаве 
явище, молодь в нашій спільноті будує ближчі зв’язки відвідуючи Україну та в той 
сам час повертаючи до родових церков. 
Наша Епархія бере участь з цілою церквою у процесі Візія 2020. Наші парафії 
беруть участь в процесі катехитичного, духовного та літургійного відновлення. Цим 
вони є відновлені разом з парафіями в цілій нашій церкві. Під проводом Патріарха 
комітет візії 2020 нам представив багато корисного матеріялу. 
Патріарх нас покликає в Україну в слідуючому році до участи в Соборі нашої 
Церкви. Перед цією подією, однак ми потребуємо відбути Епархіяльний Собор 
базований на шістьма темами програми Візії 2020. Цей Собор має за ціль 
переглянути як ми як Епархія приступили до виконання цего процесу відновлення 
досі. Тоді ми вибираємося в Україну що б поділитися з іншими що ми осягнули та 
навчитися від них що вони осягнули. Цим способом люди з різних єпархій зходяться 
разом і пізнаються один з одним і так підтримують один одного в процесі що б стати 
творчими в програмі Візія 2020. 
Наша спільнота В Новій Зеляндії стає що раз більше живою парафією. Ми 
обслуговували  їх досі від Австралії, але будемо в недовзі обдаровані священиком 
редемториста, Отец Ігор Koлісник, який буде служити Нову Зеляндську спільноту 
цілий час. Відносно свячень в нашій Епархії, ми мали свячень  як ніколи. Отці Іван 
Мусів та Никола Сеґеді були висвячені до священства для нашої єпархії цего року. 
Михайло Жилан, Justin McDonnell  I Richard Charlwood були поставлені в дияконів. 
Бог справді благословить нас свяченнями. Молитви та побожність наших людей 
були вислухані Богом. 
Нехай Господь Бог благословить нас цего Різдва і стане це Різдвом сповнене 
Христом в якому ми внесемо ново народженого Ісуса до сердець і умів усіх  з якими 
ми зустрічаємось. 
  

ЗАПРОШУЄМО НА ЩЕДРИЙ ВЕЧІР 
В неділю 18 січня в годині 10.00 ранку, Архирейська Свята Літургія і Йорданське 
Благословення води. 
Запрошуємо всіх після відправи взяти участь у традіційному Щедрому Вечорі в нашій 
церковні залі. Парафіяльна управа приготовить традіційну пісну вечерю. Ціна квитка $20. 
просимо зголошуватися до пані Стефанії Романик—тел 9363 4972. 
Просимо звернути увагу що зразу після обіду о годині 1.30 відправиться в церкві Велике 
Повечір'я з Литією. Просимо взяти участь у відправі. 
 



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. 

BISHOP PETER STASIUK’S CHRISTMAS MESSAGE 
To the priests, deacons, sisters and faithful, 
Christ is Born! 
Our Christmas carols are really inspiring, they tell us about the birth of Christ. For 
most people they conjure up images of Christmas past. They remind us of family, 
friends, of people who brought us a gift when we were children. Christmas images are 
ones of the baby Jesus and of family. 
Our own eparchial family has much to be grateful for this year. We can all say that this 
year God has blessed us. We were visited by our Patriarch Sviatoslav. His visit was 
inspirational to all of us certainly. His Beatitude met us here, and now has a much bet-
ter idea of Australia, and the eparchy. 
For the first time in history, we have been visited by a serving president of Ukraine. 
President Petro Poroshenko and his wife Maryna, together with the Prime Minister of 
Australia Tony Abbot visited our cathedral parish. This brought us closer to Ukraine 
than ever before. Personally I was inspired by the visit. We have traditionally main-
tained a close relationship with Ukraine. Many of us have a close connection with our 
relatives in Ukraine. Interestingly, the young people in our community are developing 
a closer relationship by visiting Ukraine and at the same time, going back to their an-
cestral churches.  
Our Eparchy is participating with the rest of our church in the vision 2020 campaign. 
Our parishes are participating in a process of catechetical, spiritual and liturgical re-
newal. That is reviving them along with parishes throughout our church. Under the 
leadership of our patriarch the vision 2020 committee has provided us with a lot of 
useful material.  
We have been called by the Patriarch to Ukraine next year for a Sobor of the Church. 
Before that though, we need to be having an Eparchial Sobor about the six themes of 
the Vision 2020 campaign. This Eparchial Sobor, is to examine how we as an eparchy 
are dealing with the renewal process so far. We then go to Ukraine and share what 
we have achieved and learn from them what they have achieved. This always ends 
up being a process where people from different eparchies begin to make contact with 
each other, and thus support each other in the process of being creative in their vision 
2020 process.  
Our community in New Zealand has become more and more a living parish. We have 
been serving them from here so far, but we are soon to be blessed by having a Re-
demptorist priest, Fr. Ihor Kolisnyk, serving our New Zealand community full time. 
As regards ordinations, we have had ordinations like never before. Fathers Ivan Mysiv 
and Mykola Segedi were ordained to the priesthood for the eparchy this year. Michael 
Zylan, Justin McDonnell and Richard Charlwood, were ordained to the     diaconate. 
God is really blessing us with vocations. The prayers and devotion of our people have 
been heard by God. 
May God bless us this Christmas, and make it a Christ filled Christmas in which we 
bring the new born Jesus into the hearts and minds of all who we meet.   


