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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 духовенство,   
монаший   і дияконський 

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 Sviatoslav 

Shevchuk, His Grace Bishop Peter 

Stasiuk, all of the clergy and all mo-

nastic orders   of   our  neighbouring   

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 Ade-

laide, Fr Dr Paul Babie & his wife Rachel, daugh-

ter Katherine & son Luke, Deacon Wolodymyr & 

his wife Stephania as well as our dear neigh-

bours Fr Zenon Racki, his wife Nadia & their 

daughters Emilia and Sophia, and the whole Par-

ish as well as the Parish council of St 

Wolodymyr&Olga. Merry Christmas to our  Par-

ish Council and all Parishioners and the whole 

Ukrainian community and all organizations and 

their leaders. We pray that Jesus Christ blesses 

us on every 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 

Слава на висотах Богу і на землі мир  
людям Його благовоління!  

(Лк. 2, 14). 
                                                   Христос народився! Славімо Його! 
Євангелист Лука оповідає нам, які слова промовив ангел, з’явившись пастирям: «Не 

бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився 
вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). Радість Різдва 
Христового, благовість про народження в людському тілі самого Божого Сина неначе могутній 
промінь вічного сяйва сходить сьогодні з небес на землю. 

Христос народився! Це слова, якими небесні сили потішили пастирів, що вночі стояли на 
сторожі біля своїх отар. Христос народився! Це вістка, яка перемінила ніч на день, смуток на 
втіху, очікування на сповнення надії. Христос народився! Це радість, яка сходить із небес і 
спонукає людину діяти: шукати вічного Бога в новонародженій дитині, служити Йому, як 
ближньому, та ділитися цією радістю з іншими.  

Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління!   
Це слова небесної Літургії, в якій ангельські хори величають Бога за Його любов до 

людини. Стаючи учасниками та свідками цієї неземної дійсності, пастирі дізнаються про 
істинну причину різдвяної радості. Народився Спаситель, і в Ньому відкривається найглибша 
суть нашої віри, – віри в милосердну Божу любов до своїх творінь, яка робить нас людьми Його 
благовоління.  Тож у цьому небесному співі йдеться про кожного з нас! Ангели славлять во 
вишніх Бога за те, що Він вічно благоволить людям, тобто хоче людству добра. Він є нашим 
найвищим благодійником. Жива і вічна любов Бога Отця входить в історію всесвіту, втілюється 
в особі Його улюбленого Сина, що народився сьогодні у Вифлеємі. Євангелист Іван навчає про 
благовоління Боже так: «Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного Сина 
послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а 
що Він полюбив нас і послав Сина свого – примирення за гріхи наші» (1 Ів. 4, 9-10). 

Слава на висотах Богу і на землі мир…  
Мир є одним із найсуттєвіших проявів любові Бога до людини. Недарма старозавітні 

пророки передвіщали, що прихід Месії на землю принесе із собою мир, подарує людям любов і 
справедливість, усуне всяке зло і ненависть, відновить вселенську гармонію та злагоду. І ось 
сьогодні ми чуємо, що Христос, Князь миру, Цар довічний, в якого на плечах влада і честь, саме 
той, про якого пророкував Ісая, нарешті народився. Мир, що його приносить Господь, не 
означає тимчасового перемир’я чи простої відсутності війни. Справжній мир людина отримує 
лише тоді, коли примириться з Богом і особисто поєднається з Ним. Новонароджений Ісус 
поєднує і примирює в собі Бога та людину. І внаслідок такого поєднання та примирення 
Христос стає джерелом миру на всій землі. Святий апостол Павло навчає нас, що Христос – це 
«наш мир, Він, що зробив із двох одне, зруйнувавши… ворожнечу, – своїм тілом» (Еф. 2, 14). 

Як довго чекав Божий народ того миру, що його приніс у своєму Різдві Христос. З яким 
нетерпінням бігли пастирі до Вифлиєма і з якою настирливістю подорожували до вертепу царі 
зі Сходу. Але як вони, мабуть, здивувалися, знайшовши довгожданий мир не у владі земного 
володаря, не в хитрості вправного дипломата, не в силі добре озброєного війська, а в тендітній 
особі новонародженого безхатченка. Навіть більше, провіщений Князь миру в момент свого 
народження став переселенцем і вигнанцем, переслідуваним з боку царя Ірода втікачем. Дивна 
Божественна Премудрість в таїнстві Різдва вчить нас, що Божа любов, небесний мир і слава 
приходять тоді, коли ми схиляємося перед останнім серед нас, що саме в служінні потребуючій 
людині зустрічаємо Бога.  

Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління!   
З Божою допомогою ми пережили ще один рік, - ще один рік війни. Страждання нашого 

народу не закінчилися, випробування не добігли кінця.  
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Проте ми вистояли і йдемо далі! На подив усього світу, ми вистояли серед незмірного 
болю втрат, крові та сліз.  В умовах війни ми переосмислили цінність і значення слів «мир» та 
«милосердя», «відвага» та «людяність», «відданість» та «відповідальність». Ми досвідчили, що 
таке ревність у молитві. Відкривши силу молитви, разом з усім світом щиро і витривало надалі 
благаємо Бога про мир.  

Дорога до миру стала для нас дорогою до ближнього. Ми вчимося бути солідарними. Ми 
вчимося відчувати потреби наших солдат на фронті як власні потреби. Ми вчимося 
перейматися болем тих, хто втратив рідних і близьких, болем поранених і полонених як своїм 
болем. Серед щоразу більших нестатків, економічної скрути, усе ще всюди присутньої корупції 
та недостатньо ефективного політичного управління ми не втратили співчуття до ближнього, 
стали відповідальнішими і сміливішими в обстоюванні власної гідності, продовжуємо ділитися 
з потребуючими останнім: тим, що маємо, тим, що вміємо і знаємо, тим, у що віримо, – тим, ким 
ми є. Шляхом до нашої перемоги в Христі є те, що єднає, примирює та робить нас спільнотою. 
Солідарність, співчуття і довіра дають нам надію в Бозі та відкривають справжню дорогу до 
миру.  

Саме в цій всенародній солідарності у вірі, надії та любові ми відчуваємо живу присутність 
Бога серед нас, Його справжнє народження на нашій землі. Дорога до ближнього стала для 
мільйонів українців дорогою до Божої любові. Можна сказати, що в цьому дивному 
благоволінні Божому до нас, у цій солідарності ми знайшли ключ до перемоги. Бо, як навчає 
апостол Павло, «коли Бог за нас, хто проти нас?» (Рим. 8, 31). 

Відсвяткуймо це Різдво разом із переселенцями, тими, що втратили своїх рідних, майно та 
дім. Нехай у цей Святий рік Божого милосердя відчинені для потребуючих двері наших 
домівок, за словами Папи Франциска, перетворяться на двері Божого милосердя. Тоді на всіх, 
хто буде крізь них проходити, спливатиме Божа милосердна любов, яка прощає наші провини, 
гоїть рани душі й тіла, перетворює смуток на радість, усе немічне робить сильним і 
непереможним.  

Приймаючи біженців, убогих і стражденних, ми приймемо в наш дім, у наші родини і 
нашу спільну хату самого Божого Сина – Джерело Божого миру. Не питаймо в них, якою мовою 
вони розмовляють, до якого храму ходять чи яких переконань дотримуються. Радше 
поцікавмося, що їм болить, де їхні рідні та як ми можемо їм послужити. Нашою молитвою та 
ділами милосердя приступімо разом із ними до ясел, в яких спочиває Христос. Саме в них ми 
можемо прийняти новонародженого Спасителя. Саме так пройдемо шлях примирення з Богом 
і нашими братами й сестрами, принесемо Божий мир на багатостраждальну українську землю. 

У цей радісний день світлого свята Різдва Христового бажаю скласти всім вам, дорогі в 
Христі, сердечні вітання. Цю радість прагну занести до кожної оселі, до бліндажів на фронті, до 
госпіталів, де лікуються поранені, до помешкань сотень тисяч вимушено переселених братів і 
сестер, до тих, хто в Україні, і до тих, хто на поселеннях, - до всіх прагну сьогодні скерувати 
слово втіхи і надії, джерелом якої є  народження Спасителя.  

З благовістю про Різдво Ісуса Христа хочу відвідати тих із вас, хто відчинив двері своєї душі 
для Бога і ближнього, та переступити через Двері Божого милосердя разом із вами в цей Святий 
рік. Ділячись радісною звісткою про народження Христа-Господа, прагну потиснути мужню 
руку наших воїнів, котрі захищають наше Різдво, потішити засмучених, обтерти сльози 
заплаканих, покріпити у вірі в перемогу добра над злом усіх, хто сумнівається. 

Стоячи сьогодні перед Божим престолом, відчуваю надзвичайну солідарність з усією 
великою родиною нашої помісної Церкви, яка зібралася довкола Господньої трапези тут, на 
землі, й у славі Божій на висотах. Нехай новонароджений Спаситель вислухає всі наші молитви, 
збереже наш народ і нашу державу в мирі й гаразді та обдарує своїм небесним благословенням. 

Веселих свят Різдва Христового, смачної куті та щасливого нового року! 
                                           Христос народився! Славімо Його!                                                                      

                † СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого всехвального апостола 

Андрія Первозванного, початок Ювілейного року Божого милосердя в УГКЦ, 13 грудня 2015 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 
 

Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those with whom He is pleased! (Luke 2:14) 

                            Christ is born!                   Let us glorify Him! 

The evangelist Luke proclaims the words spoken by the angel who appeared to the shepherds: “Be not afraid; for 
behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people; for to you is born this day in the 
city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord.” (Luke 2: 10-11)The joy of the Nativity of Christ, the good 
news of the birth in human flesh of the Son of God Himself, is like a powerful beam of eternal sunlight that de-
scends today from heaven to earth.             
 Christ is born! These are the words with which the heavenly powers gladdened the hearts of the shepherds 
who stood watch over their sheep. Christ is born!  These tidings transformed night into day, sadness into conso-
lation, waiting into the fulfilment of hope. Christ is born! This joy, which comes down from Heaven, inspires a 
person to act: to seek the Eternal God in a new-born babe, to serve Him as a neighbour, and to share this joy with 
others.                 
 Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those with whom He is pleased. 
 These are words from the Heavenly Liturgy, in which the angelic choirs praise God for His love towards 
His people. As participants and witnesses of this supernatural reality, the shepherds learn the true reason for the 
joy of Christmas. The Saviour has been born; in Him is disclosed the very core of our faith – faith in God’s mer-
ciful love towards His creation, which makes us people upon whom His favour rests.      
 So it is that this heavenly hymn relates to each one of us! The angels glorify God on high for the simple 
reason that He eternally bestows His good will upon His people, that is, He desires for them what is good. He is 
our highest benefactor. The eternal active love of God the Father flows throughout the history of the whole world 
and is incarnated in the person of His beloved Son, who is born today in Bethlehem. The Evangelist John teaches 
us about the good will of God in these words: “the love of God was made manifest among us, that God sent his 
only Son into the world, so that we might live through him. In this is love, not that we loved God but that he 
loved us and sent his Son to be the expiation for our sins.” (1 John 4: 9-10)       
 Glory to God in the highest heaven, and on earth peace…        
 Peace is one of the essential expressions of God’s love for His people. No wonder the Old Testament 
prophets foretold that the coming of the Messiah on earth would bring peace on earth,  grant people the gifts of 
love and justice, eliminate all evil and hatred, and restore harmony throughout the world.   And so today we hear 
that Christ, the Prince of Peace, the Eternal King, upon whose shoulders rests all authority and honour, is the 
very same One of whom Isaiah spoke, now born at last.   The peace, which the Lord brings, does not mean a 
temporary truce or a simple absence of war.  A person obtains true peace only by reconciling with God and per-
sonally uniting with Him. The new-born Jesus unites and reconciles within Himself both God and mankind.  As 
a result of this union and reconciliation, Christ becomes the source of peace in the whole world. The Apostle 
Saint Paul teaches us this about Christ – “For he is our peace, who has made us both one, and has broken down 
the dividing wall of hostility” (Ephesians 2:14)            
 How long God’s people awaited this peace, which Christ brought with His Nativity! With what eagerness 
the shepherds hastened to Bethlehem, and with what persistence the wise men from the East journeyed to the 
place of His birth. But how they must have been awed by the fact that they found that long-awaited peace, not in 
an earthly ruler, not in the cleverness of a skilled diplomat, not in the power of a well-formed army, but in a frag-
ile new-born homeless infant. And what’s more, the foretold Prince of Peace, upon the moment of His birth, was 
forced to become a displaced person, a fugitive fleeing to escape the persecution of King Herod. This Wondrous 
Divine Wisdom, through the Mystery of the Nativity, teaches us that God’s love, heavenly peace and glory come 
only when we humble ourselves before the least one among us, and that only in serving the needy will we meet 
God.                   
 Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favours!    
 With God’s help, we have lived through yet one more year – one more year of war. The suffering of our 
people has not ended; our trials have not come to an end. But we have survived and we carry on.  To the surprise 
of the whole world, we have survived in the midst of immeasurable pain, loss of blood, and tears. In a war situa-
tion we’ve had to rethink the value and meaning of the words “peace” and “mercy “, “courage” and “humanity “, 
“allegiance” and “responsibility.” We have learned that such zeal is found in prayer. By releasing the power of 
prayer, together with the whole world, we sincerely and persistently continue to entreat God for peace. 
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 The road to peace has become for us the road to our neighbour. We are learning to be in solidarity. We 
are learning to recognize the needs of our soldiers at the front as our needs. We are learning to be concerned 
about the pain of those who have lost family members and friends, and the pain of the wounded and impris-
oned, as if it were our own pain. In the midst of ever greater needs, economic hardships, corruption still pre-
sent everywhere and lack of effective political management, we have not lost compassion for our neighbour, 
but have become more responsible and bolder in defending dignity.  We continue to share with those in need: 
what we have, what we know and can do, what we believe in – and what we are.  The way to our victory in 
Christ is that which unites, reconciles and makes us community. Solidarity, compassion and trust give us hope 
in God and reveal to us the true road to peace.            
 It is in this nationwide solidarity in faith, hope and love that we feel the active presence of God among 
us and His real birth in our homeland.  The path to our neighbour has become for millions of Ukrainians the 
path to God’s love. We might say that in this wondrous good will of God for us, in this solidarity, we have dis-
covered the key to victory, for, as the Apostle Paul teaches us: “When God is with us, who can be against 
us?” (Romans 8:31)               
 Let us celebrate this Christmas together with those who have become displaced, those who have lost 
their loved ones, their possessions and their homes. In this Holy Year of the Mercy of God, may the doors of 
our homes, open to the needy, be, in the words of Pope Francis, the doors of the mercy of God. Hence whoev-
er walks through them may experience the flow of God’s merciful love, love which forgives our sins, heals the 
wounds of our souls and bodies, transforms sadness into joy, and makes all that is weak strong and invincible. 
 By welcoming the refugees, the poor and the suffering, we welcome into our homes, into our families 
and into our communities the Son of God Himself- the Font of God’s peace. Let us not ask what language they 
speak, what church they attend, or what beliefs they hold. Rather let us be interested in what hurts them, where 
their loved ones are, and how we may help them. With our prayers and acts of mercy let us approach together 
with them the manger in which Christ is resting. It is in them, precisely, that we will be able to welcome the 
new-born Saviour. And it is precisely in this way that we will enter into reconciliation with God and with our 
brothers and sisters, and bring God’s peace to our greatly suffering Ukrainian land.     
 On this joyful bright feast of the Nativity of Christ, I wish to express to all of you, dearly beloved in 
Christ, heartfelt greetings. I desire to convey this joy to every home, to the dugouts at the front, to the hospitals 
where the wounded are recovering, to the dwelling places of hundreds of thousands of displaced brothers and 
sisters, to those in Ukraine, and those in the diaspora– to all I desire today to send a word of comfort and hope, 
the source of which is the birth of the Saviour. 

With the good news of the Nativity of Jesus Christ, I wish to visit those of you who have opened the doors of 
your hearts to God and neighbour, and I wish to pass through the Doors of Mercy together with you in this 
Holy Year.  While sharing the joyful news of the birth of Christ-God, I long to shake the hands of our brave 
soldiers  who safeguard our Christmas, to comfort the sorrowful, to wipe the tears of those who are weeping, 
to strengthen the  faith of those who doubt that good will triumph over evil. 

Standing today before the altar of God, I sense an extraordinary solidarity with the vast family of our particu-
lar Church, which has gathered together around the Lord’s Table here on earth and in God’s glory on high. 
May the new-born Saviour hear all our prayers, keep our nation and our leaders in peace and wellbeing and 
bestow upon them His heavenly blessing. 

  

Wishing you a blessed Feast of the Nativity of our Lord, a tasty kutia and a happy new year! 

Christ is born!                                                                                                Let us glorify Him! 

                                                                                                                                                          + Sviatoslav 

 

Issued in Kyiv, 

on the feast of the praiseworthy First-Called Apostle, Saint Andrew, 

at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, 12.13.2015 

and the beginning of the Jubilee Year of Divine Mercy 
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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! 
 
Ми знову святкуємо народження Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Він безумовно 
народився в бідній частині міста, навіть не в будинку, а в стайні, можливо, соціальний 
еквівалент гаражу. Історія Ісусa не є історією багатої людини або, про людину, яка працювала 
в соціальному порядку. Він проповідував в дусі його народження. Він проповідував про любов 
і співчуття, чесність і лікування людей з гідністю. 
 
Кілька тижнів тому ми святкували життя Святого Миколая. Він захищав Церкву від тих, які 
хотіли, щоб змінити її навчання. Він також захищав бідних, пригноблених і нужденних. Наша 
Церква побачила, що ми, як спільнота віруючих, повинні повторно розглянути, як ми 
представляємо себе. Ми це називали Стратегія 2020. Ця програма вже працює в нашій єпархії 
протягом декількох років. Вона є процесом оновлення. Ми, як спільнота віруючих, 
знаходимося в процесі оновлення.  
 
Засновники цієї єпархії побудовали соціальні структури та методи проповіді Слова Божого, 
способи, які були придатні для них. Ми повинні адаптуватися до сьогоднішнього часу. Ми 
тільки що мали єпархіальни Собор, де люди зі всієї єпархії зустрілися. Ми обговорили 
питання, які впливають на нас, і подивилися на деякі рішення. Це супроводжувало 
Патріарший Собор всієї Церкви. Єпископи, священики, духовенство та миряни з усього світу 
зібралися в Києві. Всі єпархії переставили результати єпархіальних Соборів у Києві. Після 
цього відбувся Синод Єпископів, на якому знову дивилися на всі ці результати. Єпархіальний 
Собор видав резолюції, Патріарший Собор видав резолюції, та так само і Синод Єпископів. Ці 
резолюції є напрямні лінії, які приведуть нас більше до Христа, центру поновлення Церкви.  
 
Цього року ми шукаємо, зокрема, концепцію стратегічного управління. Існує і буклет про це, 
який доступний для всіх. Це не просто про гроші, насправді, фінансування тут не 
найважливіша річ. Це про використання подарунків, які Бог дав на благо громади. Для 
гідности задоволення нашого Господа, ми повинні святкувати Різдво декількома способами. 
Освячення означає витрачати наш час у розкриванні віри і в служінні Богові й доброті до свого 
ближнього, особливо тих, хто потребує нашої допомоги. І ми повинні думати про те, 
котрими б ми були (або мали) як Христос не прийшов би до нас, які би ми були бідні у 
багатьох відношеннях. Разом з усією нашою Церквою ми повинні спробувати зустрітися з 
Христом так, як би він мав бути зустрітий. Це найбільш доречно, в тому що ця зустріч про 
оновлення єпархії, відбулася точно під час підготовки до Різдва нашого Господа. Ми самі, як 
Церква повторно народилися і стали пожвавлені в реальній громаді віруючих. Це такий 
захоплюючий період для всіх нас, в якому Дух йде серед нас, що кличе нас поділитися своїми 
дарами один з одним і, таким чином, разом дійти до спасіння.  
 
                                             Нехай новонароджений Ісус обергіє нас.  

 

                                                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!  
 

 

We again celebrate the birth of Our Lord and Savior Jesus Christ. He was definitely born at the poor 
side of town, not even in a house, but in a stable, possibly the social equivalent of a garage. The Jesus 
story is not of a rich man or that of a man who worked within the social order. He preached very 
much in the spirit of his birthplace. He preached a message of love and compassion, of honesty and 
treating people with dignity. 

A few weeks ago, we celebrated the story of St Nicholas. He defended the church against those who 
wanted to change it’s teaching. He also defended the poor and oppressed and those in need. Our 
church saw that we as a believing community need to re- consider how we present ourselves. We call 
this vision 2020. This has already been operating in our eparchy for several years now. It is a process 
of renewal. We as a believing community are in a process of renewal. 

The founders of this eparchy built social structures and methods of preaching the word of God in 
ways which were suitable for them. We need to adapt to today’s age. We just had an eparchial sobor, 
where people from around the eparchy met. We discussed the issues that effect us, and looked at 
some solutions. This was followed by a patriarchal sobor of the whole church. Bishops , priests, cler-
gy and lay people from around the world gathered in Kyiv. All the eparchies bought the results of the 
eparchial sobors to Kyiv. After that there was a synod of bishops, which looked at all these results. 
The eparchial sobor had resolutions, the patriarchal sobor had resolutions as did the synod of bishops. 
These resolutions are guide lines that will lead us to a more Christ centred renewal of the church. 

This year we are looking in particular at the concept of stewardship. There is a booklet that is availa-
ble to everyone soon about this. This is not just about money, actually finance is not the most im-
portant thing here. This is about using the gifts God gave you for the good of the community. To wor-
thily meet our Lord, we should sanctify the pre-Nativity season in several ways. Sanctifying means 
spending our time in discovering the faith more, and in the serving God and in kindness towards our 
neighbour, especially those who are in need of our assistance. And we should think of what we would 
have been had Christ not come to us, as poor as we are in many ways. Together with the whole of the 
whole of our church we should try to meet Christ as he should be met. It is most appropriate that this 
exciting renewal meeting of the eparchy happened during the preparation for the nativity of our Lord 
period. We are ourselves as a church being re born and vitalised as a real community of believers. 
This is such an exciting period for all of us, the Spirit is walking amongst us, calling us to share our 
gifts with each other and in that way, go to salvation together.  

May the new born Jesus keep us in His care. 

                                     

             

             Peter Stasiuk C.Ss.R. AM 
                                                                                          
           Eparch for Ukrainian Catholics in 
                                                                                  Australia, New Zealand and Oceania 
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Християнська символіка нашого Святого Вечора – Надвечір’я Різдва Христового  
                                
Перший Святий Вечір або Свята Вечеря перед Різдвом Христовим. Часто-густо, 
дотримуючись звичаїв Святого Вечора, у своїх хатах навіть не замислюємося над їхнім 
значенням. Часом чуємо різні дивовижні пояснення того чи іншого звичаю, який скидається 
скоріше на магію чи поганство, аніж на вираз християнських переконань нашого люду.       

Тож спробуймо пригадати християнське тлумачення того, що майже кожен з нас чинитеме в часі 
Святої Вечері.                                     
Вічнозелена ялинка, яку ставимо у своїх домах, є символом вічного життя, яке стало доступне 
людям через Христа. Колись, у старих часах, ялинку прикрашали яблуками, горіхами, цукерками 
і свічечками. Тепер їх замінили шкляні та пластикові прикраси, електричні гирлянди. Це – 
символ Божих ласк і милостей. Солодкість цих прикрас – символ небесних радостей і радостей 
християнського життя. У тому сенсі, прикрашена ялинка є символом дерева життя, до якого 
людям відкрився доступ через Христа. Світло – символ Христа – Світла, яке просвітило юдеїв і 
поган. 

У Галичині, напередодні Святого Вечора, господар хати приносив зі стодоли сіно, яке розстеляли 
на долівці світлиці, в якій вечеряли, та солому, яку розстеляли на столі, а зверху накривали білим 
вишитим обрусом. Саме це і називали наші предки дідухом. Сіно на долівці сиволізує сіно 
вертепу, в якому народився Месія, солома на столі – ясла, в які Марія поклала Ісуса, а білий 
обрус – пелени, в які Христа сповито. 

На одному з кутів стола кладуть під обрус або три зубці, або три головки часнику – символ 
приходу трьох царів. 

За старим звичаєм родина (кілька сімей з одного кореня) збирається у батьківському домі та з 
появою на небі першої зірки сідає до вечері. Очікування першої зірки є згадкою про очікування 
людством Спасителя перед першим приходом Христа на землю. Нам, християнам, це очікування 
нагадує і про те, що й ми з радістю чекаємо Повернення Того, Хто прийде у славі судити живих і 
мертвих, і чиєму Царству не буде кінця. До того ж очікування першої вечірньої зірки є згадкою 
про прихід трьох мудреців, яких зірка провадила на їхньому шляху до Вифлеєму (на гебрейській 
Бет-Лехем – дім хліба), де вони вклонилися довгоочікуваному Месії. 

Як і годиться в християнській родині, Вечерю розпочинають з молитви, а опісля найстарший в 
домі розділяє всім присутнім за столом просфору, яку попередньо благословив в церкві 
священик, вмочену в мед з побажанням кожному того, чого він найбільше потребує. 

Хліб (просфора) є згадкою про Хліб життя – Євхаристійного Христа, а також і символом нового 
життя, яке Христос приніс людям. Мед символізує те, що Христос, як новий Мойсей, відкрив 
новому Божому народові вхід до Обіцяної землі – небесної Батьківщини, куди стремить кожне 
людське серце. 

Частим був звичай, щоб на святвечірньому столі горіло три свічки – як символ Пресвятої Тройці. 
Часто ці свічки не ставили на свічник, а в посудину, наповнену збіжжям. Це збіжжя згодом 
висівали в посудини за кілька днів до Великодння, щоб проросше жито було символом 
Христового Воскресіння. 

Кутя – символ багатства небесного столу, символ духовного багатства християнського життя, є 
важливим елементом святвечірнього столу. 

Пісність страв Святого Вечора є сиволом того, що навіть найкраще в туземному житті є всього 
лишень постом і приготуванням до Гостини Вічного Агнця. 

Отже, треба знову відкрити для себе багатство сиволів нашої народної традиції, щоб пригадати 
собі наші християнські корені, нашу закоріненість в Христовому Євангелії.      
                                                                    о.Орест-Дмитро Вільчинський 
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 PODATOCK 2015    

Mr&Mrs S & S Demianyk     60.00 

Mr & Mrs O & V Nedosyko     60.00 

Mrs  M Ochrin     50.00 

Mr  N Lendjer     35.00 

Mrs M Sabadash     60.00 

Mr M Antoniw     35.00 

Mrs I Smiljanic     35.00 

Mrs  S Farfaniuk     35.00 

Mrs L Tarnawskyj     35.00 

Mrs M Anderson     95.00 

Mrs A Zacharko     35.00 

Mr M Sas     35.00 

UGCC Head proclaimed ecumenical concept of UGCC 
Synod of Bishops of the UGCC, held in Ivano-Frankivsk from August 31 to September 6, 2015, discussed and 
approved for the term of five years the Ecumenical Concept of the Ukrainian Greek Catholic Church. The doc-
ument was published by the Information Department on December 25  
The Ecumenical Concept represents the vision by the UGCC of the fundamental principles that characterize its 
ecumenical position. The list of these principles and their presentation are not exhaustive, and therefore it is 
expected that the faithful of the Church and other religious communities continue further debate and improve 
the suggested ways of unity. 

The decree of proclamation of the Ecumenical Concept of the UGCC indicates that “the current state of the 
division of Christianity can be considered a disease that will be healed only by God's love and grace of the Ho-
ly Spirit, and the imploring of our Lord Jesus Christ, who prayed - “that all of them may be one, Father, just as 
you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent 
me” (Jn. 17, 21) cannot leave indifferent any of his followers. 

The Ecumenical Concept of the UGCC will come into effect in two months from the date of its electronic pub-
lication on the official website of the Ukrainian Greek Catholic Church (i.e. on February 23, 2016). 

                  

 На схід відправився «Фронтовий вертеп»  

 4 січня, учасники «Фронтового вертепу» відправились в дорогу. Благословити 
молодих добровольців завітав Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир 
Володимир. Разом з священнослужителями Владика помолився за щасливу дорогу, добре 
перебування та успішне повернення учасників «Фронтового вертепу», а також окропив усіх 
присутніх та автобус свяченою водою,- повідомляє Християнський портал КІРІОС з 
посиланням на прес-службу Івано-Франкіської Архиєпархії УГКЦ.  
 Це вже вдруге, за ініціативи студентів Івано-Франківської Духовної Семінарії, вертеп 
побачать українські захисники в Донецькій та Луганській областях. Цьогоріч духовних 
супровідником артистів буде о. Ярослав Рохман. «Фронтовий вертеп» не тільки їде з 
постановкою різдвяного дійства, але й має в планах пригостити українських 
військовослужбовців кутею та іншими стравами, які вони активного готували впродовж часу 
підготовки.                                                                                                                                   
                            ПОВІДОМЛЕННЯ.                                                                   
 24-го січня 2016р. після закінчення Служби Божої відбудеться Велике Йорданське 
Водосвяття і “СПІЛЬНА КУТЯ”. У цей день буде тільки одна Служба Божа о год. 10.00. 
On the 24th of January 2016, there will only be one Divine Liturgy at 10:00am followed by the 
Blessing of the Jordan Holy Wate and Christmas Lunch(Kutya). On this day there will only be 
one Liturgy at 10am.               
 Цьогорічні пожертви на “Коляду” є призначені для утримання нашої парафії. 
Пожертви можна скласти на збіркову листу у п. Aндрія Олесницького.  This year, the    
donations made for “Kolyada” are dedicated to our Parish. Donations can be made to the   
donations lists of  Andrew Olesnyckyj.  

http://kyrios.org.ua/video/novini-i-sjuzheti/19677-ivano-frankivsk-frontovij-vertep-zbiraetsja-v-dorogu.html
http://kyrios.org.ua
http://ugcc.if.ua/novyny/447-frontovyi-vertep-vidpravyvsia-na-skhid-foto.html
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«Мати Божа захотіла поїхати до Рима відкрити для 
України Двері милосердя», – зауважив під час 
розмови з журналістами Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.                  
«Милосердя Двері» – це стародавня ікона, яка 
належить Греко-Католицькій Церкві, і сьогодні 
зберігається у соборі Преображення в м. Ярославі у 
Перемисько-Варшавській архиєпархії УГКЦ в 
Польщі.                                                               
Після того як комуністи закрили наш храм у 
Ярославі, ікону «Милосердя двері» забрали і вона 
багато років зберігалася у музейних фондах. І 
сьогодні юридично вона є власністю польської 
держави. Але УГКЦ вдалося зробити так, аби ікону 
повернули до храму. Ярославська ікона «Милосердя 
двері» вважається чудотворною та коронована 
коронами святого Папи Івана Павла ІІ 1996 року. 
«Знаючи про цю ікону як про «Милосердя Двері», 
ми поділилися цією думкою з отцем Раньєро 
Канталамессою, який читав для нас реколекції, а він 
у свою чергу саме про цю набожність, саме про це 
почитання «Дверей милосердя» в особі Богородиці 
розповів Папі. І Святіший Отець захотів, щоб та 
ікона прибула до Рима.                                                                                     
Це чудо, що за один день вдалося полагодити всі 
формальності й вона прибула вчасно і відкрила 
двері Милосердя для всієї Вселенської Церкви і з 
найвищого престолу Католицької Церкви промовляє 
про Україну і молиться за нас».                                                                                       
Що це означає для нашої Церкви, для нашого 
народу, годі збагнути. Адже ми так давно шукали 
способу, аби вся Католицька Церква молилася за 
Україну. Бо зараз на наші плечі лягають дуже тяжкі 
тягарі… І так виглядає, що Богородиця особисто 
бере на себе всі необхідні справи, аби промовити 
слово за Україну. І де? У Римі», – зауважив глава 
УГКЦ.                                                                                                 
Ікона «Милосердя двері» у нашій Церкві також є 
офіційною іконою Року Божого милосердя. Вона 
буде виставлена для вшанування в усіх 
кафедральних соборах нашої Церкви. 

Pope Francis requested the ancient      

Ukrainian icon "Doors of Mercy" to be 

brought to the Vatican for the opening 

of the Jubilee Year of Mercy. This 

icon, which combines both Western 

and Eastern traditions, is particularly 

symbolic and encourages all Chris-

tians to unity and peace for the sake 

of charity. 

The Icon was met at the airport by the 

Ambassador of Ukraine to the Holy 

See, Tatyana Izhevska; and Ambassa-

dor of Poland to the Holy See, Piotr 

Nowina-Konopka; and representa-

tives from the Vatican. 

The image of the Virgin Mary and Je-

sus Christ, which dates from the sev-

enteenth century, comes from the ca-

thedral of the Ukrainian Greek Catho-

lic Church in the Polish city of Jaro-

slaw. The icon, which takes its name 

from the Byzantine Lenten liturgical 

text, "Open the Doors of Mercy to me, 

O Mother of God." is considered mi-

raculous and was given a crown by St. 

John Paul II in 1996.  
A copy of of the icon is also found in 

the Argentinian church belonging to 

Pope Francis' former spiritual direc-

tor, Ukrainian Catholic priest Fr. 

Stephan Chmil, who was later made a 

bishop. 

Ukrainian Icon  

"Doors of Mercy"  

brought to Rome  

for Jubilee 

Українська ікона  

«Милосердя Двері»                                                                      

                  

відкрила Рік  

Божого Милосердя  

у Ватикані 
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Проповідь Папи Франциска з нагоди відкриття Святого року Божого милосердя                       

У вівторок, 8 грудня 2015 р., в урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, Папа 

Франциск очолив на площі Святого Петра у Ватикані Євхаристійне богослуження з нагоди 

відкриття надзвичайного Святого Року Милосердя, під час якого виголосив наступну проповідь: 

Браття і сестри, через деякий час матиму радість відкрити Святі Двері Милосердя. Здійснюємо цей 

жест, який я вже здійснив у Банґі, настільки простий, наскільки символічний, у світлі Божого 

слова, яке ми вислухали, що ставить на першому плані першість благодаті. Те, що неодноразово 

повторюється в цих читаннях, у дійсності, відсилає до слів, з якими ангел Гавриїл звернувся до 

юної дівчини, схвильованої та здивованої, вказуючи на таїнство, яке Її огорнуло: «Радуйся, повна 

благодаті» (Лк 1,28). Діва Марія покликана, насамперед, радіти тим, що Господь здійснив у Ній. 

Божа благодать огорнула Її, вчинивши гідною стати матір’ю Христа. Коли Гавриїл увійшов в Її 

дім, то також і найглибше таїнство, яке виходить за межі будь-яких здібностей розуму, стає для Неї 

причиною радості, віри та віддання Себе слову, яке Їй об’явлене. Повнота благодаті здатна 

перемінити серце та вчиняє його здатним вчинити настільки великий поступок, який змінює 

історію людства. Свято Непорочного Зачаття виражає велич Божої любові. Він не лише Той, хто 

прощає гріх, але в Марії діє так, що запобігає первородній провині, яку кожна людина носить у 

собі, приходячи на цей світ. Божа любов запобігає, випереджує та спасає. Початок історії гріха в 

Едемському саді виливається у задум любові, яка спасає. Слова Книги Буття вказують на 

щоденний досвід, який відкриваємо в історії особистого життя. Завжди існує спокуса 

неслухняності, яка виражається у бажанні планувати своє життя незалежно від Божої волі. Саме ця 

неприязнь постійно чинить замах на життя людей, щоби протиставляти їх Божому задумові. 

Однак, також й історію гріха можна збагнути лише у світлі любові, яка прощає. Гріх можна 

зрозуміти лише в цьому світлі. Якщо би все залишилося відданим гріхові, ми були би 

найнещаснішими з-поміж створінь, в той час, як обітниця перемоги Христової любові вміщає у 

собі все Отцеве милосердя. Боже слово, яке ми вислухали, не залишає сумнівів щодо цього. 

Непорочна Діва стоїть перед нами, як упривілейований свідок цієї обітниці та її сповнення. 

 Цей надзвичайний Святий Рік також є даром благодаті. Перейти через ці Двері означає 

відкрити глибину милосердя Отця, Який всіх приймає й особисто виходить назустріч кожному. Це 

Він нас шукає, Він виходить нам назустріч. Це буде рік, під час якого слід зростати в 

переконаності у милосерді. Якої ж кривди завдається Богові та Його благодаті, коли стверджується 

насамперед про те, що гріхи караються Його судом, замість того, щоб наголошувати на тому, що 

вони прощаються Його милосердям. Так, саме так! Ми повинні ставити милосердя перед судом, і в 

будь-якому випадку Божий суд здійснюватиметься у світлі Його милосердя. Отже, перехід через 

Святі Двері повинен допомогти нам почуватися учасниками цього таїнства любові та лагідності. 

Відкиньмо будь-які форми страху чи боязні, бо вони не личать тому, хто є любленим; живімо, 

радше, радістю зустрічі з благодаттю, яка все перемінює.       

 Сьогодні тут в Римі та в усіх дієцезіях світу, переходячи через Святі Двері, хочемо також 

згадати про інші двері, які п’ятдесят років тому Отці Другого Ватиканського Собору відчинили 

навстіж перед світом. Цю річницю слід згадувати не лише з огляду на багатство документів, 

залишених Собором, які до сьогодні дозволяють побачити величезний поступ, здійснений у вірі. 

Собор, насамперед, був зустріччю. Справжньою зустріччю між Церквою та людьми нашого часу. 

Зустріччю, позначеною силою Святого Духа, Який спонукав Свою Церкву відплисти з мілини, яка 

на довгі роки замкнула її у собі самій, щоб з ентузіазмом повернутися на місійний шлях. Це було 

повернення на шлях, який веде до зустрічі з кожною людиною там, де вона перебуває: в її місті, 

домі, місці праці… повсюди, де б не перебувала людська особа, Церква покликана досягти її, 

приносячи радість Євангелія, милосердя і Боже прощення. Це місійна спонука, яку, отже, після цих 

десятирічь, знову приймаємо з такими ж силою та ентузіазмом. Ювілей спонукає нас до цієї 

відкритості та зобов’язує нас не занедбувати духа Другого Ватиканського Собору, духа 

Милосердного Самарянина, як говорив блаженний Павло VI під час закриття Собору. Переходити 

сьогодні через Святі Двері зобов’язує нас наслідувати милосердя доброго самарянина. 
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                                      Молитва Святішого Отця Франциска  
Господи Ісусе Христе, Ти навчав нас бути милосердними, як Отець Небесний, і сказав нам, що 

хто бачить Тебе, той бачить і Його. 

Яви нам Твоє обличчя, і будемо спасенні. 

Твій погляд, повний любові, визволив Закхея і Матея від рабства грошей; перелюбницю та 

Магдалину – від пошуків щастя тільки у створіннях; спричинив плач Петра після зради і 

запевнив рай розкаяному розбійникові. 

Учини, щоб кожен із нас слухав, немовби звернене до нього, слово, яке Ти промовив до 

самарянки: «Якби ти відала про дар Божий!» 

Ти є видимим обличчям невидимого Отця, 

Бога, який виявляє свою всемогутність насамперед через прощення й милосердя: 

учини, щоб Церква у світі була Твоїм видимим обличчям, - обличчям свого Господа, 

воскреслого у славі. 

Ти забажав, щоб і Твої служителі також були зодягнені у слабкість, щоб відчувати справедливе 

співчуття до тих, які перебувають у незнанні та хибах: учини, щоб кожен, хто приступає до 

одного з них, відчув себе очікуваним, любленим і прощеним Богом. 

Пошли Твого Духа та освяти всіх нас Його помазанням, 

щоб Ювілей Божого милосердя став роком Господньої благодаті 

і щоб Твоя Церква з оновленим ентузіазмом могла нести вбогим Добру Новину, 

звіщати ув’язненим та пригнобленим свободу 

і повертати зір сліпим. 

Ми просимо цього за заступництвом Марії, Матері Милосердя, 

у Тебе, що живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь. 

 
PRAYER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 

FOR THE EXTRAORDINARY JUBILEE OF MERCY* 
 

Lord Jesus Christ,  you have taught us to be merciful like the heavenly Father,  
 and have told us that whoever sees you sees Him.  
 Show us your face and we will be saved.  
 Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money;  
 the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things;  
 made Peter weep after his betrayal,  
 and assured Paradise to the repentant thief.  
 Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman:  
“If you knew the gift of God!”  
 
You are the visible face of the invisible Father,  
 of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy:  
 let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified.  
 You willed that your ministers would also be clothed in weakness  
 in order that they may feel compassion for those in ignorance and error:  
 let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.  
 
Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing,  
 so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord,  
 and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor,  
 proclaim liberty to captives and the oppressed,  
 and restore sight to the blind.  
 
We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of  
 Mercy; you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen. 
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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. 8313 5521 e-mail:   paul.babie@adelaide.edu.au   
                        
                                                Web-site: www.catholicukes.org.au  
                

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКОВНОЇ КУХНІ 

Kitchen renovation                                               
З. і М. Болецькі 
Ґ. і В. Станко 
КУ 1-ої  УД УНА 
Т. і А. Андрушко 
Родина Горпиняк 
К. Кеда 
В. і М. Лабаз 
С. і Р. Місяи ло  
М. Ткачук 
С. Заболоцька 
М. Самои ленко 
М. Шиховська 
М. І М Чепак 
П. Болецькии  
З. і Л. Ростик   
Є. Колісник 
С. І І. Снятинські 
Mr&Mrs L&L Wray 
М. Гузіи чук 
Я. І Л. Охота 
А. Мисько 
О. Косак 
А. Курпіта 
Я. І І. Будас 
Ю. І Р. Нестор 
Б. Матіяшек 
М. Омельчук 
Л. і М. Утріи  
Др Р. і Л. Новосільскі 
Др Л. і В. Микита 

Mr&Mrs Z&M Boleckyj 
 Mr&Mrs W&E Stanko 
 
Mr&Mrs T&A Andruszko 
Family Gorpynyak 
Mrs K Keda 
Mr&Mrs W&M Labaz 
Mr&Mrs S&R Misiajlo 
Mrs M Tkachuk 
Mrs S Zabolockyj 
Mrs M Samojlenko 
Mrs M Szychowski  
Mr&Mrs M&M Tchepak 
Mr P Boleckyj 
Mr&Mrs Z&L Rostek 
Mr E Kolisnyk 
Mr&Mrs S&I Sniatynskyj  
Mr&Mrs L&L Wray 
Mrs M Huzijchuk 
Mr&Mrs Y&L Ochota 
Mrs A Mysko 
Mrs O Kosak  
Mrs A Kurpita 
Mr&Mrs J&I Budas 
Mr&Mrs J&R Nestor 
Mr B Matijaszek 
Mrs M Omelczuk 
Mr&Mrs Utry  
Dr R&L Nowosilskyj 
Dr L&V Mykyta 

СУМА     Amount 

 
$ 3000 
$ 400 
$ 300 
$ 200 
$ 600 
$ 200 
$ 100 
$ 100 
$ 100 
$ 50 
$ 20 
$ 20 
$ 100 
$ 1000 
$ 250 
$ 50 
$ 250 
$ 50 
$ 500 
$ 50 
$ 20 
$ 250 
$ 100 
$ 100 
$ 90 
$ 50 
$ 50 
$ 100 
$1000 
$500 

Кошт ремонту кухні $ 30.000 
Total cost of Kitchen Renovation 

Разом Total 
$9.600 


