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СІЧЕНЬ                                         JANUARY         
З  н а г о д и 

р в і с л о г о 

празникт Різдва 

Х р и р с о в о г о , 

Нового Рокт і 

Б о г о я в л е н н я        

Г о р п о д н ь о г о 

сердечно вітаємо нашого 

Блаженнішого Патріярха   

Святослава Шевчука, 

Преосвященного Владику 

нашого Кир Петра 

Стасюка, всечесне 

With the Feasts 

of the Nativity 

of Christ our 

Lord, the New 

Y e a r  a n d                                       

Theophany  

we   send    greetings   to   

our Patriarch     His         

Beatitude Patriarch Sviato-

slav Shevchuk, His Grace 

Bishop Peter Stasiuk, all of 

дияконський чин, наші братні парафії в 

Австралії, нашого помічника о. др. 

Павла Бабія, дружину Рейчел, доню 

Катерину і сина Луку, диякона 

Володимира Демчинського з дружиною 

Стефою, а також наших дорогих сусідів 

о. Зенона Рацького з дружиною Надею 

та донями Емілією і Софією, та усю 

парафію і Парафіяльну Раду Свв. 

Володимира і Ольги, наші братні 

парафії в Австралії. Вітаємо нашу 

Парафіяльну Раду церкви Покров 

Пресвятої Богородиці і всіх парафіян, та 

всю нашу Українську спільноту, всі  

організації з їхніми провідниками. 

Молимось щоб Ісус Христос щедро нас 

благословив по всі дні нашого життя на 

Многаї і Благії Літа!!! 

Христос Рождається!  

 

Славіте Його! 

parishes in Australia. Our assistant priest 

in Adelaide, Fr Dr Paul Babie & his wife 

Rachel, daughter Katherine & son Luke, 

Deacon Wolodymyr & his wife Stephania 

as well as our dear neighbours Fr Zenon 

Racki, his wife Nadia & their daughters 

Emilia and Sophia, and the whole Parish 

as well as the Parish council of St 

Wolodymyr&Olga. Merry Christmas to 

our  Parish Council and all Parishioners 

and the whole Ukrainian community and 

all organizations and their leaders. We 

pray that Jesus Christ blesses us on eve-

ry day of our lives for many years to 

come!      

                                                                          

Christ is Born!  

Let us praise Him!  
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

 
Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, 
возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим 

 
Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість,  

що буде радістю всього народу:  
сьогодні народився вам у місті Давидовім  

Спаситель – Христос Господь  
(Лк 2, 10–11). 

Христос народився!  
 
Цими словами благовісника з небес Христова Церква звіщає спасенну новину. Сьогодні 

нам народився Спаситель: Господь на землю зійшов і явився в людському тілі у місті Вифлеємі. 
Радіє цього дня небо і земля, радіє весь людський рід тим, що наш Творець не покинув свого 
сотворіння, але прийшов, щоб прийняти його долю. Він сам став людиною, щоб розділити з 
нею її життя: її болі і радості, її тривогу і непевність. Господь стає одним із нас, об’являє себе 
нашим Спасителем і Визволителем. 

У святі Різдва Христового ми радіємо тому, що більше не почуваємося самотніми і 
покинутими, святкуємо те, що Бог є з нами, що Він нас любить, і бачимо втілену Божу любов у 
новонародженому Дитятку Ісусі, який ніжно спочиває в яслах на сіні. Таїнство народження 
нашого Спасителя виявляє нам правду про те, як велике Боже відкривається нам через слабке 
людське, як людське мале і незначне може стати Божим великим!  

Святе Євангеліє оповідає нам, що Господь Всесвіту народився в родині біженців. Спочатку 
через наказ кесаря, а потім через кровожерність царя Ірода Пресвята родина була змушена 
покинути свою домівку та просити прихистку в чужих людей. Так, наш Бог забажав народитися 
як безхатченко і біженець! За таких дивних обставин народження Спасителя привілей 
перебувати біля Божого Дитяти мали разом із мудрецями зі Сходу лише ті, хто не соромився 
бути поруч із потребуючими, вигнанцями та переслідуваними. Відкривши Йому двері свого 
серця, свого дому, розпізнавши знак спасіння в Господі, що народився у вертепі, ці люди 
сповнилися божественною радістю серед темряви ночі. Бо ж різдвяне таїнство – це здатність 
увійти в Божу присутність і зустріти новонародженого Христа через вміння бути поруч: бути 
поруч із тим, хто немічний і беззахисний, хто терпить від холоду та браку найнеобхіднішого. 

Україна прожила дивовижний рік, в якому все було великим: надія і відчай, впевненість і 
розчарування, здобутки і втрати. Великим був і страх, що його відчула Темрява, бачачи, що 
наш порив до Світла може бути переможним. І Темрява наслала на нас біль і кров, каліцтво і 
навіть смерть, щоб люди жахнулися тим стражданням і звернули на давню стежку мовчазного 
та беззаперечного підпорядкування. 

Немає жодного українця, який не брав би участі в цьому іспиті Господнього провидіння, 
котрий продовжує тривати. В якомусь сенсі ми всі сьогодні в зоні ризику, у зоні АТО(анти - 
терористична операція). Подібно до пастирів, які на місці випасання свого стада почули спів 
ангелів на небі і прийняли звістку про народження Спасителя, так і кожен з нас має своє місце 
духовного чування, свій «блокпост», що на ньому повинен здійснити власну християнську і 
громадянську місію. І навіть якщо хтось утомився і хоче уникнути вибору, то все одно його 
робить. Тільки в такому разі своєю пасивністю він грає на руку злу. 

Наша цьогорічна дорога до Різдва була дорогою до пораненого і вигнаного. Наша Церква 
в буквальному сенсі стала польовим шпиталем, розгорнутим щоб дати прихисток гнаним і 
загоїти рани постраждалих. Але навіть після Майдану Церква не позбулася функцій шпиталю, 
оскільки це її покликання. Про це нагадує нам Папа Франциск: «Я бачу Церкву як польовий 
шпиталь після битви».                                                                                                                                                                                               
 До війни ніхто з нас не був готовий, проте вона триває, непрохано вламується чи не в 
кожну вкраїнську домівку, особливо на східних теренах нашої країни.  
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Постає небезпека, що поріг людської чутливості до горя і страждання ближнього 
зменшуватиметься.  

Християни знають, що байдужість убиває не менше, ніж снаряди установок «Град». 
Справа держави – мудро вирішити проблему допомоги своїм стражденним громадянам. А 
справа кожного християнина – бути близько, бути поруч із тими, хто в біді. Саме це 
християнське єднання з потребуючими, яке звемо солідарністю, і робить нас сильними. Бо в 
ньому проявляється і через нього передається нам сила воплоченого Бога, дія Спасителя, який 
народився для того, щоб вчинити нас вільними і непереможними в Бозі. 

У різдвяний час кожен із нас поглядає на небо в надії побачити світло вифлеємської зорі. 
Бо Новий рік не обіцяє бути легшим, а наш вибір – простішим. Наше найбільше завдання на 
2015 рік – це вийти на шлях цивілізованого розвитку й гідного життя. Для цього ми всі мусимо 
зодягнутися в іншу – Божу – людину, тобто зректися негідних компромісів з лукавим. Це 
завдання стосується кожного з нас – навіть того, хто вважає себе найменшим у цьому світі. 
Завдання змістити свою життєву позицію в бік добра має також великий громадянський сенс, 
бо коли зміниться українка та українець – зміниться і вся наша країна. Усі разом ми маємо 
зодягнути її в нове намисто ефективних державних структур, які перестануть нарешті бути 
структурами гріха. Адже влада може бути благословенням, якщо стає служінням. 

Обидва завдання неможливо здійснити, бодай раз не відчувши сумніву, не помилившись, 
не зробивши кроку назад. Не маймо гордині досконалості – краще визнаймо перед Богом свої 
слабкості й смиренно просімо: Боже, допоможи моєму безсиллю! Смиренна людина не втрачає 
віри у свої сили, бо, за словами Івана Франка, «чує на своєму плечі руку Господню». Тому 
пам’ятаймо, що зневіра, розчарування, мстиве прагнення поквитатися з тими, хто не здійснив 
наших очікувань, – це інструменти, якими Темрява найефективніше відновлює свої втрачені 
позиції. Не помагаймо їй зруйнувати наші шанси! Біда не в тому, що не все вдається зробити. 
Біда, коли від цього в людини опускаються руки!  

Маємо перед собою ще одне завдання, щодо якого ніколи не має бути сумніву. Це 
завдання молитися. Майдан переміг тому, що ревно і щиро молився. Сьогодні не дозвольмо, 
щоб через певне «призвичаєння» до війни ослабла інтенсивність наших молитов.   Спрямуймо 
всі сили своєї душі на те, щоб у наших родинах і спільнотах тривала безперервна молитва за 
Україну, щоб у нашій державній оселі, ніби в бідній вифлеємській яскині, засяяло світло віри, 
очистилися наші серця, зродилося нове життя. І тоді, маючи на собі Боже благословення, ми 
станемо найщасливішим народом на Землі. 

Серед темної ночі непевності й тривоги звучить прадідівська коляда, розвіваючи смуток та 
всілякі негаразди... З цим різдвяним благовістям прагну відвідати кожну домівку добрих людей, 
які приймають до себе новонародженого Бога і Спасителя та радіють Різдвом Христовим!  

Сьогодні линемо з різдвяним привітом до наших воїнів, які святкують цей величний 
празник у холодних окопах та бліндажах на передовій і готові грудьми закрити свій народ. Зі 
святковим віншуванням добра і гаразду заходимо до тих, хто втратив свою домівку та тепло 
рідної сім’ї.  

Зі співом ангелів про мир на землі та славу на висотах завітаймо сьогодні до тих, хто сумує 
через втрату рідних та близьких, хто страждає від отриманих ран і тих, хто в полоні й 
ув’язненні. Як у цю різдвяну ніч радість перемагає смуток, а небесне світло – темряву, так нехай 
у своєму Різдві наш Спаситель сповнить нас силою звитяги добра над злом, правди над 
неправдою, і небесний мир хай здолає війну.   

Усім нашим вірним в Україні і на поселеннях з усього серця зичу веселих свят Різдва 
Христового, смачної куті та дзвінкої коляди! 

                                            Христос народився! Славімо Його! 
 
                                                       † СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого Миколая, архиєпископа Мир Ликійських, чудотворця, 
19 грудня 2014 року Божого 
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CHRISTMAS PASTORAL LETTER OF 
HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 

Most Reverend Metropolitans, Archbishops and Bishops, 
Very Reverend and Reverend Fathers, Venerable Religious and Monastics,  

Beloved Brothers and Sisters, in Ukraine and throughout the world 
 

 Fear not, for behold, I bring you good news of great joy 
 that will be for all the people. 

For unto you is born this day in the city of David 
a Saviour, who is Christ the Lord.  

(Luke 2:10-11) 
 

Christ is Born! 
 
With these angelic words from heaven, Christ’s Church announces news of salvation. Today for 

us a Saviour has been born: the Lord descended to earth, appearing in a human body in the city of 
Bethlehem. This day heaven and earth rejoices, the entire human race rejoices in the knowledge that 
our Creator has not abandoned His creation, but He came to accept its fate as His own. He became 
man in order to share our human life: our pains and joys, our fears and insecurities. The Lord became 
one of us, reveals Himself as our Saviour and Redeemer. 

On the feast of Christ’s Nativity, we rejoice in knowing that never again will we feel alone or 
abandoned. We celebrate that God is with us, that He loves us, and we see God’s love incarnate in the 
newborn Christ Child, who gently rests in a hay-filled manger. The Mystery of the Birth of our Sav-
iour reveals to us how God’s greatness opens up to us through human frailty, how the humanly small 
and insignificant can become great in God!  

The Holy Gospel tells us that the Lord of the Universe was born in a family of refugees. At first, 
by Caesar’s decree, and then because of the blood-thirst of King Herod, the Most Holy Family was 
forced to abandon their home and seek refuge among strangers. Yes, our God chose to be born as a 
refugee without home! In these strange circumstances of our Saviour’s birth, in addition to the wise 
men from the East, only those who were not ashamed to be with the needy, with exiles and the perse-
cuted were granted the privilege to approach the Divine Babe. By opening to Him the doors of their 
hearts, of their home, by recognizing the sign of salvation in the Lord, who was born in a cave, these 
people were filled with divine joy in the midst of the darkness of night. For the Christmas mystery is 
found in the ability to enter into God’s presence and encounter the newborn Christ by being able to be 
close: to be close to those who are weak and without protection, who suffer from cold and the lack of 
bare necessities. 

Ukraine has undergone a strange year in which everything was bigger than life: hope and des-
pair, assuredness and disappointment, gains and losses. But also great was the fear, that Darkness 
could sense, seeing that our breakthrough towards Light could emerge victorious. And Darkness sent 
upon us pain and bloodshed, injury and even death, so that the people might recoil in the face of such 
suffering and return to the same path of silent and uncontested submission. 

There is no Ukrainian who did not take part in this test of Divine Providence, which still contin-
ues. In some ways today all of us find ourselves in the zone of risk, the zone of the Anti-terrorist oper-
ation. Similar to the shepherds, who on the place where they led their flock to pasture heard the song 
of angels in heaven and received the news of the birth of a Saviour, so too, each one of us, has his or 
her place of spiritual vigil, his “guard post,” where we all must fulfil our Christian and civic mission. 
And even if some have become tired and would prefer to avoid this choice, they nonetheless find the 
strength for the task. Only passivity plays into the hands of evil. 
This year our journey to Christmas led us along the path of the wounded and exiled. Our Church liter-
ally became a field hospital, set up in order to give refuge to the persecuted and to heal the wounds of 
the injured. But even after the Maidan, the Church did not cease to function as a hospital, for that is 
her vocation.  
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Pope Francis reminds us of this: “I see the Church as a field hospital after battle.”  
None of us were ready for war, and yet it continues, uninvited – it breaks into virtually every 

Ukrainian home, especially in the Eastern territories of our Land. There is a danger that the boundary 
of human sensitivity to the pain and suffering of one’s neighbour will diminish. Christians know that 
apathy kills no less than “Hrad” missile launchers. The task before the state is to wisely resolve the 
problem of aid to those citizens who have suffered. While the task before every Christian is to be close, 
to accompany those who are in dire need. This Christian unity with those in need, which we call soli-
darity, is what makes us strong. In it are revealed and through it we receive the power of the incarnate 
God, the action of the Saviour, who was born in order to make us free and undefeatable in God. 

In the time of Christmas each one of us looks at the sky in the hope of seeing the light of the star 
of Bethlehem. For the New Year promises not to be easier or our choice to be simpler. Our greatest 
task for 2015 is to embark on the path of development of civilisation and a life of dignity. For this we 
must clothe ourselves in a godly, not worldly manner, by renouncing all unworthy compromises with 
the evil one. This applies to each one of us – even to the one who considers himself or herself as the 
least in this world. The task of directing one’s life towards good also makes great civil sense, for when 
every Ukrainian man and woman will change, the country will also change. Together we must adorn 
ourselves with effective government structures, which will finally cease to be structures of sin. For 
government can be a blessing, if it becomes service. 

Both tasks are impossible to fulfil if we don’t experience doubt, don’t make mistakes, don’t step 
back. Let us not carry the pride of perfection, but rather let us admit before God our weaknesses and 
ask in humility: O God, help me in my weakness! A humble person does not lose faith in his strength, 
for, in the words of Ivan Franko, one “feels on his shoulder the hand of the Lord.” Therefore, let us re-
member that despair, disappointment, the impulsive desire to rid ourselves of those, who have not 
fulfilled our expectations ‑ these are the instruments, which allow Darkness to most effectively reac-
quire its lost positions. Let us not help it undermine our chances for success. Failing to always do eve-
rything is not the problem. Allowing our failures to make us lose heart is!  

We have before us one task, about which we should never have any doubt. That task is to pray. 
The Maidan was victorious because people prayer, fervently and sincerely. Today let us not allow for 
a certain “being used to” war to weaken the intensity of our prayers. Let us direct all the strength of 
our soul, so that in our families and communities prayers for Ukraine continue to be raised unceasing-
ly, so that our beloved land might be filled with the light of faith, as was the poor cave of Bethlehem, 
that our hearts might be purified, that a new life may be born. And then, having received God’s bless-
ings, we will be the happiest people on earth. 

In the dark night of insecurity and fear, let our ancient koliada dispel all sadness and every wor-
ry... With this Christmas greeting I seek to visit each home, filled with good people, who receive the 
newborn God and Saviour and rejoice with feast of Christ’s Nativity! 

Today we extend our Christmas greetings to our soldiers, who celebrate this great feast in cold 
frontline trenches and shelters, with their chests forward, ready to defend their nation. With festive 
wishes we greet all those who lost their home and miss the warmth of their families, that all may be 
good and well in their lives.  

With the song of angels announcing peace on earth and glory in the highest let us today visit 
those, who mourn the loss of family and friends, who suffer from their battle wounds, who are in cap-
tivity or imprisoned. As in this Christmas night joy overcomes sorrow and heavenly light – darkness, 
so in his Nativity let our Saviour fill us with the strength of his victory, of good over evil, of truth over 
untruth, and may a heavenly peace overcome war.  

To all our faithful in Ukraine and throughout the world I send you my deepest heartfelt wishes 
for a merry Christmas, a tasty kutia, and a resounding koliada. 

 
Christ is born!  Glorify Him! 

                                                      + SVIATOSLAV 
Given in Kyiv at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, 

on the Feast of the St. Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Lycia 
on the 19th (6th) of December, 2014 A.D. 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
ВЛАДИКИ КИР ПЕТРА СТАСЮКА  

Душпастирям, дияконам, монашеству та мирянам  

Мельбурнської єпархії Свв. Верх. Апп. Петра і Павла 
                                                                                     Христос Рождається! 

В оту пору різдвяного торжества багато важливого і цікавого відбувається. Найперше наші думи скеровані 

до вифлеємської  темної ночі, де на руках Пречистої Діви Марії бачимо Божого Сина - Він прийшов у наш 

світ як людина. А ще серед усього згадаймо хоча б наші колядки, які є справді вражаючими. Вони 

найперше нам якраз і оповідають про народження Христа. Для багатьох людей вони витворюють образ 

минулих різдвяних свят. Вони нам пригадують родину, знайомих чи людей, які принесли нам подарунки, 

коли ми були дітьми. Різдвяні ікони зображають дитятко Боже та родину.  

Наша єпархіяльна родина має за що дякувати Богові цього року. Можемо навіть сміло сказати, що 

Господь нас поблагословив - нас відвідав Блаженніший Патріарх Святослав. Його візит нас 

усіх  возвеличив і вселив певні надії. Він зустрівся з нами в нашій країні й тепер має кращу уяву про 

Австралію та нашу єпархію. 

Перший раз в історії відвідав нас Президент України. Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною 

разом з Прем’єр-міністром Австралії  Тоні Ебботтом відвідали нашу катедральну парафію і єпархію. Це 

торжество нас піднесло душевно та наблизило до України ще більше, ніж це було в минулому. Я особисто 

приємно вражений візитою. Ми традиційно маємо тісні  зв’язки з Україною. Багато з нас має близькі 

зв’язки з ріднею в Україні.  Є й цікаве явище,  що молодь в нашій спільноті будує ближчі зв’язки, 

відвідуючи Україну та в той самий час повертається до родових Церков. 

Наша Єпархія бере участь з цілою Церквою у програмі «Візія-2020». Наші парафії беруть участь в процесі 

катехитичного, духовного та літургійного відновлення. Цим вони є поєднанні з парафіями в цілій нашій 

Церкві. Під проводом  Блаж. Патріарха комітет «Візії-2020» нам представив багато корисного матеріялу.  

 Блаж. Патріарх Святослав нас покликає в Україну в наступному році до участи в Соборі нашої Церкви. 

Перед цією подією, однак, ми повинні провести Єпархіяльний Собор, щоб розглянути шість теми, що 

базовані на програмі «Візія-2020». Цей Собор має найперше ціль переглянути те,  як ми, духовенство і 

миряни Єпархії, приступили до виконання цього процесу відновлення. Тоді ми поїдемо в Україну, щоб 

поділитися з іншими тим, що ми осягнули та навчитися від них того, що вони здобули позитивного.  Також 

у такий спосіб люди з різних єпархій  зійдуться разом і запізнаються одні з одними, а відтак 

підтримуватимуть один одного в творчому процесі втілення у життя програми «Візія-2020».  

Наша спільнота в Новій Зеляндії стає щораз більше живою парафією. Ми обслуговували їх досі від 

Австралії, але невдовзі  туди прибуде священик-редемторист, о. Ігор Koлісник, який буде служити там 

постійно. 

Відносно свячень в нашій Епархії, то ми мали свячень як ніколи. Отці Іван Мисів та Никола Сеґеді були 

висвячені до священства для нашої Єпархії цього року. Михайло Жилан, Юстин Макдоннелл і Річард 

Чарлвуд були возведені в диякони. Бог справді благословить нас свяченнями. Молитви та побожність 

наших людей були вислухані Богом.  

Нехай Господь Бог благословить нас усіх цього Різдва! І нехай стане це Різдвом часом, коли 

новонароджений Ісус увійде цією різдвяною дорогою любові до Бога і ближнього до сердець і умів усіх 

тих, з якими ми зустрічаємось!                       

                                                        Христос Рождається!           Славімо Його! 

                                                                                                                                                                                                            + Петро 
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       CHRISTMAS MESSAGE                                                                                                                

     OF HIS GRACE BISHOP PETER STASIUK 

 

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 better 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 maintained a close relationship with Ukraine. Many of us have a close con-
nection 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 ancestral 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 renewal. 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 Redemptorist 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.  

 

                                     

             Peter Stasiuk C.Ss.R. AM 
                                                                                         Eparch for Ukrainian Catholics in 
                                                                                     Australia, New Zealand and Oceania 
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                 Читання Святого Письма 

І  знову  з  1-го  січня  запрошуємо  Вас  у 
мандрівку Біблією протягом року. Лише 20 
хвилин щодення і за рік Ви прочитаєте ціле 
Святе Письмо.  

«Святе Письмо є Словом Божим, зверненим до 
кожної  людини,  і  тому  воно  актуальне  в 
кожний час  і  в  кожному місці.  «Незнання 
Писань є незнанням Христа» – навчає святий 
Єронім.  І  тому,  щоб пізнати Христа,  треба 
читати Святе Письмо, яке, за словами апостола 
Павла,  «натхненне  Богом  і  корисне,  щоб 
навчати,  докоряти,  направляти,  виховати  у 
справедливості,  щоб  Божий  чоловік  був 
досконалий,  до  всякого  доброго  діла 
готовий» (2 Тм. 3, 16-17). Читати Святе Письмо 
треба  щоденно:  «Читання  Святого  Письма 
кожного дня, хоч би на хвилинку, повинно 
стати звичаєм кожної християнської родини. 
Те читання повинно бути щоденною поживою 
людей».  «Великим  добром  є  читання 
божественного  Писання!  Воно  навчає  душу 
мудрості; підносить ум до неба; вчить людину 
вдячності Богові; не дозволяє прив’язуватися 
до  чогось  земного;  спонукає  наш  ум 
безнастанно перебувати на небесах; заохочує 
завжди діяти з надією на нагороду від Господа 
і стреміти з великою ревністю до подвигів у 
чеснотах». (Катехизм УГКЦ §38, 46, 48). 

Бажаємо всім нам відкрити своє серце та вуха 
на Боже Слово промовлене до кожного з нас. 

 

о. Андрій Микитюк 

Голова Катехитичної Комісії 
Єпархії для українців католиків в Австралії, Новій 

Зеландії та Океанії. 

              Reading of the Holy Scripture 

From the 1st of January we again invite you to the in-
teresting pilgrimage for whole year. By spending 20 
minutes a day you will be available to read whole Bi-
ble in one year. 

“Sacred Scripture is the Word of God, addressing 
every human being, and therefore, relevant in every 
time and every place. Saint Jerome teaches that “to 
ignore the Scripture is to ignore Christ.” Therefore, to 
know Christ one must read Holy Scripture, which, 
according to the words of Saint Paul, “is inspired by 
God and profitable  for  teaching,  for  reproof,  for 
correction, and for training in righteousness, that the 
man of God may be complete, equipped for every 
good work” (2 Tm 3:16-17 rsv). One must read the 
Holy Scriptures daily: “The reading of Holy Scripture 
every day, even for a brief moment, should become 
the custom of every Christian family. This reading 
should become the daily nourishment of people.” 
Saint John Chrysostom writes: “The reading of the 
Holy Scriptures, dearly beloved, is a great good. This 
it  is  that  arouses the soul  to  an appreciation of 
wisdom, this directs the mind to heaven, this brings 
the man to a thankful attitude, this prevents our 
getting excited over any earthly reality, this brings our 
thinking to rest in the world beyond and ourselves to 
do everything with a view to reward from the Lord 
and  to  deal  with  the  trials  of  virtue  with  great 
readiness.”” (Catechism UGCC §38, 46, 48). 

We wish for all of us to open our hearts and ears to God’s 
Word, which He says to each of us.         Fr. Andriy Mykytyuk 

  Head  of  Catechetical  Commission  of  the  Eparchy  for 

Ukrainian Catholics in Australia, New Zealand and Oceania.  

5/01/  Матея 5, 1-26 Буття 9-10 Псалом 5 

6/01/   Матея5, 27-48 Буття 11-12 Псалом 6 

7/01/  Матея 6, 1-18 Буття 13-14 Псалом 7 

8/01/  Матея 6, 19-34 Буття 15-16 Псалом 8 

9/01/  Матея 7 Буття 17-18 Псалом 9 

10/01/  Матея 8, 1-22 Буття 19-20 Псалом 10 

11/01/  
Матея 8, 23-

34 
Буття 21-22 Псалом 11 

12/01/  Матея 9, 1-17 Буття 23-24 Псалом 12 

13/01/  
Матея 9, 18-

38 
Буття 25-26 Псалом 13 

14/01/  Матея 10, 1-23 Буття 27-28 Псалом 14 

15/01/  
Матея 10, 24-

42 
Буття 29-30 Псалом 15 

16/01/  Матея 11 Буття 31-32 Псалом 16 

17/01/  Матея 12, 1-21 Буття 33-34 Псалом 17 

18/01/  
Матея 12, 22-

50 
Буття 35-36 Псалом 18 

5/01/ Matthew 5, 1-26 
Genesis 9-

10 
Psalm 5 

6/01/ Matthew , 27-48 
Genesis 11-

12 
Psalm 6 

7/01/ Matthew 6, 1-18 
Genesis 13-

14 
Psalm 7 

8/01/ 
Matthew 6, 19-

34 
Genesis 15-

16 
Psalm 8 

9/01/ Matthew 7 
Genesis 17-

18 
Psalm 9 

10/01/ Matthew 8, 1-22 
Genesis 19-

20 
Psalm 10 

11/01/ 
Matthew 8, 23-

34 
Genesis 21-

22 
Psalm 11 

12/01/ Matthew 9, 1-17 
Genesis 23-

24 
Psalm 12 

13/01/ 
Matthew 9, 18-

38 
Genesis 25-

26 
Psalm 13 

14/01/ 
Matthew 10, 1-

23 
Genesis 27-

28 
Psalm 14 

15/01/ 
Matthew 10, 24-

42 
Genesis 29-

30 
Psalm 15 

16/01/ Matthew 11 
Genesis 31-

32 
Psalm 16 

17/01/ Matthew 12, 1-21 
Genesis 33-

34 
Psalm 17 

18/01/ 
Matthew 12, 22-

50 
Genesis 35-

36 
Psalm 18 
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The First Holy Confession and Solemn Holy Communion in Wayville  - 7. 12. 2014 

On Sunday 7th December 2014 we had the privilege of sharing this joyous occasion with 

Daniel Black, Joshua Jones, Jake Basheer, Tayla Lipkiewicz and Oliver Lipkiewicz. 

Daniel, Joshua, Jake ,Tayla and Oliver made their first Holy Confession and on Sunday 

participated in their first solemn Holy Communion watched proudly by their parents, 

grandparents, family members, friends ,guests and parishioners.The Liturgy was                     

officiated by Father Taras Gorpynyak and Father Deacon Wolodymyr Demchinsky. The 

children were assisted by Vira Mykyta and Natalia Holian during the Liturgy. 

The children very happily and confidently took part in the Liturgy by reading and re-

sponding. They were taught to do this over several weeks by Father Deacon Wolodymyr 

and he taught them about the importance of participating in Confession and Holy                  

Communion. 

At the end of the Liturgy the children were given certificates, rosary beads and icons by 

Father Taras and Father Deacon Wolodymyr. 

Daniel, Joshua, Jake, Tayla and Oliver then went to the Church hall to share in a celebra-

tory cake and the traditional singing of Mnohaya Lita by all present. The day was a very 

festive, happy and joyous occasion enjoyed by everyone present. 
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«Нехай Божа мудрість поведе нас» 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митрополита Андрея Шептицького 

 
Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, 
возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим 

 
Дорогі в Христі! 

 
Згідно з рішенням Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, 1 листопада 

2014 року в нашій Церкві розпочався Рік митрополита Андрея Шептицького. Це рік, в 
котрому виповнюються дві круглі дати: 70-ліття з дня смерті Митрополита, яке ми вже 
церковно відзначили, та 150-ліття з дня його народження, до якого ще тільки готуємося. 

Ці великі ювілеї належить гідно вшанувати. Адже столітній ювілей Андрея 
Шептицького публічно відзначали хіба на поселеннях, тоді як на матірних землях голос 
нашої Церкви був скутий заборонами й репресіями. Ім’я Митрополита молитовно 
згадували лише за щільно затуленими вікнами підпільних молитовних зібрань чи за 
колючим дротом сибірських таборів.  

Теперішня релігійна свобода, яка принесла нам найвищий дар – можливість вільно 
молитися Богові, створює також нагоду гідно й усім миром відзначити 150-річчя цього 
великого церковного мужа. Так, він справді був великим у ділах своїх: це батько Церкви й 
етнарх бездержавного народу. За переказами, він почувався позиченим своїм славним родом, 
окрасою якого став. Але ще більше він був нам позичений Богом, коли на Церкву й народ 
наш насувалася руїна ХХ століття й люди потребували Пастиря, духовний рівень якого 
відповідав би викликам часу. 

А далі, коли Господь забрав цю душу назад на небо, сталося диво. Бо народ усвідомив, 
що має у своїх руках великий скарб. Ніби та піщинка в мушлі, що обростає перламутром і 
врешті стає перлиною, так і постать митрополита Шептицького, огорнута добрими ділами, 
опоясана безцінними письменами, освячена жертовним свідченням, стала перлиною 
нашого християнського благочестя.  

Митрополит Андрей промовляє до людей усім своїм життям. Для нас він –  пастир, 
богослов, вихователь, проповідник, святитель, будівничий, меценат, дипломат та святий 
учитель віри. Перелік зробленого ним ніколи не буде вичерпним.  

Він – приклад для всього духовенства, як можна вірно і жертовно служити Божому 
народові. Бо митрополит Андрей не лише кермував Церквою – розбудовував цілу християнську 
цивілізацію, привносячи християнські цінності в такі суспільні сфери, як освіта, наука, 
мистецтво, охорона здоров’я, законодавство тощо. І всюди він діяв справді як слуга Божий. 

Шептицький поступово реформував літургійне життя парафіяльних громад, очищуючи 
його від неорганічних домішок, запозичених із домінантної тоді римо-католицької традиції. З 
допомогою свого молодшого брата, блаженного архимандрита Климентія, митрополит Андрей 
відновив чернече життя згідно з давнім студитським уставом. Йому, членові зреформованого 
Чину святого Василія Великого, Церква завдячує заснування східної гілки редемптористів та 
кількох інших західних згромаджень, як також нових жіночих спільнот богопосвяченого життя 
апостольського виміру.  

Основою його концепції Української Церкви було питання єдиного Київського 
патріархату, ідею якого висували ще за часів київських митрополитів Петра Могили та Йосифа 
Велямина Рутського. Модель церковної єдності, в якій було б визнано провід Петрового 
намісника, була для митрополита Андрея запорукою вірності Христовій волі та євангелській 
науці, а заразом – ключем до свободи Церкви від надмірного втручання державних властей, яке 
не раз в історії оберталося підпорядкуванням Церкви політичним цілям. 
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Усе своє життя митрополит Шептицький невтомно працював над зціленням церковного 
розколу між православним Сходом і католицьким Заходом. Він вірив, що Господь дав 
українському народові особливе посланництво в цій справі. Завдяки своїм унійним зусиллям 
владика Андрей був справжнім предтечею Другого Ватиканського Собору та сучасного 
екуменічного руху, особливо в царині православно-католицьких відносин. 

Як один із найзаможніших українців в Галичині, митрополит Андрей вживав своє 
багатство не для власної вигоди чи для життя в розкошах, а задля загального піднесення свого 
народу. Сприяв розвитку кооперативного господарства, надавав стипендії перспективним 
молодим людям для вищих студій у різних ділянках науки – від богослов’я до мистецтва, 
історії, права та економіки. У 1905 році створив одну з найвидатніших збірок українського 
мистецтва як приватну фундацію, передаючи її в 1913 році  українському народові і цим 
засновуючи Національний музей у Львові. У тому ж Львові він започаткував Народну лічницю 
(сьогодні Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького) для обслуговування насамперед 
бідних. Засновував читальні, школи, дитячі захоронки (садки). 

Закінчивши докторські студії в університетах Кракова, Вроцлава, Мюнхена та Відня, він 
добре розумів надзвичайну вагу вищої освіти та мріяв про те, щоб у Львові створити 
Український католицький університет. Коли польська влада цього йому не дозволила, він не 
склав рук, а як перший крок до майбутнього університету, створив Греко-католицьку 
богословську академію у Львові, призначивши на ректора о. д-ра Йосифа Сліпого. 

 
Як добрий пастир, митрополит Андрей не вагався виступити на захист бездержавного 

народу, який не знаходив виходу з тогочасних геополітичних «чагарів». Упродовж тривалого 
часу він обґрунтовував перед державними властями важливість створення українських 
культурних та освітніх установ, української преси; обстоював право українського народу на 
незалежність. Під час пацифікації Східної Галичини польським військом Андрей Шептицький 
протестує проти знущань над українським народом.  Того ж 1930 року провадить акцію 
протесту проти нищення Польською державою православних храмів на Холмщині та 
Підляшші, а відтак і на Волині. Згодом, коли на Великій Україні панував голодомор, 
спричинений сталінським режимом, очільник УГКЦ підносить на весь світ голос на захист 
приречених на голодну смерть українських селян та спільно з іншими греко-католицькими 
єпископами видає відоме послання «Україна в передсмертних судорогах». Відтак організовує 
масовий рух допомоги голодуючим під большевицькою окупацією братам і сестрам.  

 
У листопаді 1938 року Андрей Шептицький вітає проголошення Карпатської України й 

надає благословення її прем’єрові о. Августинові Волошину. Під час першої більшовицької 
окупації 1939–1941 років активно протестує проти переслідування українського народу, його 
Церкви та її духовенства. А в обставинах німецької окупації 1941 року, коли проголошують 
відновлення української державності, митрополит Андрей видає послання, в якому 
благословляє Українську Державу, а невдовзі й накреслює цілий план розбудови «Української 
хати». 

У ті часи, коли, здавалося, шаленіло пекло на землі, з особливою силою проявився 
душпастирський талант митрополита Шептицького. Як ніхто інший в окупованій нацистами 
Європі, він мав відвагу написати до рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера лист протесту проти 
знущання над євреями та проти втягування українців до цієї нелюдської акції. Він не лише 
оприлюднив сміливе послання «Не убий!», протиставившись машині смерті, а й разом зі своїм 
братом Климентієм організував цілу мережу порятунку єврейських дітей у студитських 
монастирях, в яких було  врятовано 160 життів. 

У ці часи війни й окупацій слуга Божий скликав низку архиєпархіальних соборів, 
головною темою яких, за словами самого Митрополита, був теоцентризм – центральність 
божественного життя Пресвятої Тройці. Тобто в момент найбільшої загрози для Церкви та 
народу Андрей Шептицький шукав розв’язок не в людській, а в Божій мудрості.  (Далі буде). 
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Адміністратор Парафії Покров Пресвятої Богородиці о.протоєрей Тарас Горпиняк  

тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441. 

Fr. Taras Gorpynyak, Parish Priest - tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441  

Protection of the Mother of God Parish, 1A Davenport Tce, Wayville 5034 SA  

          e-mail: uki99@tpg.com.au  

   

    Fr. Paul Babie, Assistant Priest, tel. 8303 5521 e-mail:   paul.babie@adelaide.edu.au   

                        

                                                Web-site: www.catholicukes.org.au  

Donations from Wayville Parishioners for Alla Kenny 

Collected: Sunday 14 December 

 

R. Misiajlo            100.00 

S & O Hyrych            50.00 

D & S Farfaniuk           50.00 

S. Sniatynskyj            50.00 

M Boleckyj            50.00 

A.Kurpita                    50.00 

N. Holian                    20.00 

O. Kosak                    30.00 

Fr Т& N Gorpynyak           30.00 

 

Total:             430.00 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ.    
У суботу 10-го січня 2015 року, о год. 6.30 вечора відбудеться - ВЕЧІР КОЛЯДОК, біля 

церкви св. Андрія Первозванного, за адресою - 420 Torrens Road, Kilkenny . 

The Parish of St Andrews is inviting all to a night of Carols at 6:30pm on the 10th of January 

by the St Andrews Church—420 Torrens Road Kilkenny.  

 
18-го січня 2015р. після закінчення Служби Божої відбудеться Велике Йорданське 

Водосвяття. У цей день буде тільки одна Служба Божа о год. 10.00.   

On the 18th of January 2015, there will only be one Divine Liturgy at 10:00am followed by the 

Blessing of the Jordan Holy Water.  

 

Цьогорічні пожертви на “Коляду” є призначені для утримання нашої парафії. Пожертви 

можна скласти на збіркову листу у п. Теодозія Андрушко, або у нашого скарбника п. 

Анни Єлонек.  

This year, the donations made for “Kolyada” are dedicated to our Parish. Donations can be 

made to the donations lists of Theodosij Andrushko and Anna  Jelonek.  

 

“СПІЛЪНА КУТЯ” у нашій парафії відбудеться у неділю 25-го січня о год.12.00. Служби 

Божої о год. 11.30 не буде.  

There will be a Christmas lunch (Kutya) in our Parish on the 25th of January at 12:00pm. On 

this day there will only be one Liturgy at 10am.  


