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ATТENTION        
In situation, when Fr. Stefan is absent, please contact  

Fr. Martin Arnold tel: 0408064088 
Or Fr. William Lawrence тел: 07-38912559 

УВАГА        
У випадку отця Стефана відсутности прошу звонити до 

отця. Мартин Арнолда тел: 0408064088 
Або отця. Вілліама Лавренце тел: 07-38912559  

Квіти на Плащаницю 
Хто бажає скласти пожертву на квіти біля Плащаниці - нехай ласкаво звернеться до п-ні Ірини 
Бонідьіорні.   
 
Членська вкладка 
Щиро дякуємо усім, котрі заплатили свою членську вкладку/церковний податок. Просимо 
усіх тих, котрі ще не заплатили членської вкладки, щоб це зробили в наступних днях. Наперід 
дякуємо. Прошу звертатися до п. Стефана Піскор 
 
Church membership 
Thanks to everyone who has paid their Church membership. For those who have not paid their 
membership we urgently request that you do so as soon as possible. Thank you for supporting your 
parish. Please speak to Mr. Stefan Piskor 

Щира подяка 
Щиро дякуємо усім які помагають наші Церкві Покрови та молимось, щоб Добрий Господь 
нагородив Вашу жертвенність сторицею (та перепрошуємо, що не написано вашого імени). 
Вашу заслугу і жерво датність відаємо в Божі руки, бо Бог най кращи бачить і знає яку заслугу 
кожний із нас повиний отримати. А Господь бог Все Милпсирдний і Все Благий, а найбільши 
то тих, хто любить свого ближнього, хто любить свого Бога і Його Святу Церкву. Дякуємо 

Thank you 
We sincerely thank You All who help our church Protection of the Mother of God and may God re-
ward your generosity a hundred fold (and we sincerely apologize if your name is not on the list). 
We leave your sacrifices in God's hands, because God sees all and knows all. He is always All Merciful 
and All Gracious, a most to those who love his neighbour, love God, and His Holy Church. Thanks 

09.04.2017 
Неділя 
Sunday 

Неділя 6-тя Великого посту, Глас 1. 

Квітна неділя 
ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ. 
Св. Матрони, що в Солуні.  

 

6 rd Sunday of the Great Lent: Tone 1.  

Palm Sunday 
The Entry of the Lord into Jerusalem.  
St. Matrona of Thessalonica (4th c.).  

читання/reading 

Фил. 4,4-9;  
Йо.12,1-18 
Phil. 4,4-9;  
Jn.12,1-18 

 
 
 
9.00am 

Saturday  9: 00 am             Субота  9:00  am  

Wednesday  — 6:30 pm      Liturgy Presanctified Gifts 
Середа         — 6:30 pm     Служба Божа На Передоосвячиних Дарів  

Friday       —    10:00 am       Commemoration Liturgy    

Пятниця   —    10:00 am       Упокійна Служба Божа  



 

 

The Entry of the Lord into Jerusalem 
Throughout the entire history of the known world, men have conquered other men. Rulers have 

conquered cities. Emperors have conquered entire nations. At times, Kings have strived to conquer 
the entire world. But there remains one uncharted territory that has eluded men of power all 
throughout history. This unconquered territory is the human heart, and its sole conqueror is Christ 
the king. 

Today we celebrate together one of the great feasts of the Church calendar — the feast of Palm 
Sunday. Today we gather together to celebrate Christ’s entry into the city of Jerusalem. Today we 
celebrate Christ as the king who enters our own personal Jerusalem — our hearts. Today’s feast day 
is a momentary feast of joy and celebration, because tonight we begin the final leg of our journey to-
wards Pascha. Our mood changes from one of joy this morning to one of solemnity, almost of sorrow 
this evening as we lead up to the great sacrifice that Christ performed for us on the cross. 

The feast of Palm Sunday has been celebrated in our Church since the earliest days of Christian-
ity, but the use of Palms in connection with religious celebrations goes all the way back to Old Testa-
ment times. Oddly enough Palm trees did not grow around the city of Jerusalem, and people would 
often buy imported Palms for religious celebrations, in particular The Feast of Tabernacles cele-
brated at the temple in Jerusalem. The Palm branch was used as a visual tool proclaiming the sover-
eignty of God as the true king of the Israelites. 

With the expectation of the Messiah, and the events of Christ’s ministry on earth, word travelled 
quickly around Judea that Jesus was the one whom the prophets had spoken about and whom every-
one was expecting. Yesterday Christ performed a miracle by raising Lazarus from the dead, the mira-
cle that foreshadowed his glorious resurrection next Sunday. Now everyone is convinced that this is 
the Messiah-king who will save the Israelites. And Christ fulfils the prophecy of Zachariah, entering 
Jerusalem on a donkey. All of Israel is preparing to go to Jerusalem for the feast of the Passover, and 
Christ enters also as the salvific king who will save Israel not from the tyranny of the Roman Empire, 
but from the curse of death through His own death and resurrection. 

For Christians around the world, we celebrate these events as they happened not only in the past, 
but as they also happen today. We celebrate Christ as the king who enters our hearts, our own per-
sonal Jerusalem. But is Christ able to enter? Is there room in our hearts for Christ to rule as king? Of-
ten the doors of our hearts are locked. Often Christ is unable to enter because there is already an-
other king of the heart — ourselves. And how do we solve this problem of trying to let Christ in? How 
do we instil within ourselves the one thing that is missing- God? 

The answer is to surrender. Surrender to the will of God. Surrender your life to the one who gave 
you life. We are constantly bound and held captive by the temporal things of this life. We are prison-
ers of our own selves, of this world, of our careers, of money, of the politicians who rule over us, we 
are even slaves to our own passions. The only way to find peace, to find true happiness, to experience 
true love is to surrender yourself to God, to make Him your king, to live in total communion with 
Him. And the way in which we turn our hearts from the kingdom of the self into the kingdom of God 
is through constant daily prayer, reflection, and meditation, frequent Holy Communion, frequent Con-
fession, reading and understanding the Scriptures. So many people complain that they can’t find time 
to come to Church, they can’t find time to pray and read the Scriptures, they can’t find time to fast, or 
go to Confession and Holy Communion. The reason they don’t have time is that they are slaves to 
their own selves, to their own will. If we don’t have time for God, then why on earth should God have 
any time for us? But God always has time for us. He is constantly knocking at the door to our hearts, 
to our lives and asking to come in. Some of the Church Fathers go so far as to liken God to a crazed 
lover who constantly seeks to be with the one that He loves — us, and who would do absolutely any-
thing to be with the people that He loves. 

Today, as we receive our Palm branches at the end of the Divine Liturgy, let us take them to our 
homes and place them somewhere where we can always see them. Let the Palms remind us that 
Christ is the king of our families, that Christ is the king of our hearts, that Christ is the only true an-
swer to happiness and meaning in our lives. And if we do proclaim Christ as our king, let us try and 
make time for Him in our daily life, let us be reminded that He is the one with whom we will be 
spending eternity. Let us be reminded that our careers, our education, our finances, our homes, all of 
the basic material needs in our lives are only temporary. Let us prioritise and place Christ the king as 
the primary concern in our lives. It is only when we have done this that we will find true peace and 
happiness in such a confused and complex world. Amen. 



 

 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 

ПОКРОВЕ В БРІЗБЕНІ АВСТРАЛІЯ 

ВЕЛИКДЕНЬ, 2017 

 

 09 квітня - Неділя Квітна (  Палмова ) 
† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ  

  9:00 pm: Свята Літургія  

 

11 квітня - Вівторок Великий 

9:00 am: Свята Літургія  
 

12 квітня Середа Велика  

  9.00 am - Свята Літургія  

 

13 квітня - ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР 
  9:00 am: Свята Літургія Василія Великого. 

  17:00 pm : Сповідь 

  18:00 pm - СТРАСТИ – Утрення з читанням 

    12 Євангелій.  
 

14 квітня - ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ 
 14.00 pm : Сповідь 

 15.00 pm - Велика Вечірня і обхід з 

Плащаницею та положення її до гробу 

Єрусалимська Утрення (Пожертви на СВЯТІ 

МІСЦЯ ) 
 

15 квітня - ВЕЛИКА СУБОТА 
 9.00 am- Свята Літургія 

 16.00 pm : Сповідь 

 17.00 pm – Надгробне, Воскресна Утрення і 

              Свячення Пасок.  
  

16 квітня - ВОСКРЕСІННЯ ГНІХ 
 9:00 am: ТОРЖ. ЛІТУРГІЯ 
 

17квітня - СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК 

9:00 am - Свята Літургія 

10 am - Благословення гробів (Mt.Gravatt)  

 Воскресний Парастас на гробі отців 

 
 

18 квітня - СВІТЛИЙ ВІВТОРОК 
 9:00 am - Свята Літургія 

 
 

23 квітня - Томина Неділя  
  9.00am - Свята Літургія 
По Службі Божі буде святковий обід 
 

UKRAINIAN CATHOLIC PARISH OF OUR 
LADY OF PROTECTION  
IN BRISBANE EASTER - 2017 

 
April 9 -  Sunday - Palm Sunday 
9:00 am: Divine Liturgy 
 
 

April 11 - Great Tuesday 
8:00 pm: Confession 
9:00 am: Divine Liturgy 
 
 

April 12 - Great Wednesday 
8:00 pm: Confession 
9.00 am - Divine Liturgy 
 
 

April 13 HOLY THURSDAY 
 9:00 am: Divine Liturgy of St. Basil the Great. 
 17:00 pm: Confession 

 18:00 pm: Matins of the Passion of our Lord 
and the reading of the 12 Gospels. 
 

April 14 - GOOD FRIDAY 
 14:00 pm: Confession 
 15:00 pm: Vespers and procession with Christ’s 
 burial cloth, veneration and Matins. 
 Donations for the Holy Land.  
 

April 15 - HOLY SATURDAY 
8:00 pm: Confession 
 9:00 am: Divine Liturgy 
 16:00 pm: Confession 
 17:00 pm: Holy Sepulchre Services 

 Solemn celebration of Christ’s Resurrection, 
Matins and blessing of Easter baskets. 
 

April 16 - EASTER SUNDAY 
 9:00 am: Solemn Divine Liturgy 
blessing of Easter baskets 
 
 

April 17 - EASTER MONDAY 
 9:00 am: Divine Liturgy 
 11 am - Blessing of Graves (Mt.Gravatt)    
 
 

April 18 - EASTER TUESDAY 
 9:00 am: Divine Liturgy 
 

April 23 - St.Thomas Sunday  
 9.00am - Divine Liturgy 
After Divine Liturgy the will be lunch.    
 



 

 

Протоієрей Тарас Огар   
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа! 
Коли за тиждень до Пасхи Господь в’їхав на віслюку до Єрусалиму, народ радів, а Він плакав. У 

людей були свої мрії, свої надії, свої бажання, а Господь бачив їх майбутнє, і сльози були в Нього на 
очах. Він оплакував Єрусалим, говорячи: «Не пізнав ти часу відвідання твого». І ці слова для нас 
мають бути дуже важливими, тому що відвідання Господнє приходить до кожної людини, до 
кожного з нас Він стукає. Наче потаємно, ніби непомітно, в обставинах нашого життя, в глибині 
нашого серця, ми чуємо заклик Господній: «Йди за мною, слухай голосу Мого». І часто так буває, що 
ми не впізнаєм дня наших відвідин. Я памятаю, як одного^ разу розмовляв з чоловіком похилого 
віку, життя якого було сірим, тьмяним, позбавленим усього духовного. І він розповів мені, що якось 
в юності, коли він йшов вулицею міста, його ніби зсередини засліпило незвичайне світло і він 
побачив весь світ навкруги, осяяний Божою присутністю. Для нього вже не було стіни, яка відділяла 
Небо від землі. 

Це був поклик Божий і відвідання Господнє, а потім, він сказав, що все це було залишене, 
забуте. Минули роки, метушня, турботи охопили його й ніколи більше він не звернувся до Того, Хто 
його покликав. 

І кожного з нас кличе Цей Голос. Кожен з нас, якщо гарненько пригадає, то знайде у своєму 
житті такі моменти, коли Господь був дуже близько; здавалося, серце було сповнене сили, яку Він 
дав, а потім ми все забули, все покинули, і ми знову пішли життєвим шляхом, несучи на собі напис, 
що ми християни, православні, а в серці у нас був морок, пітьма, відчай, страх, безнадійність. Ми не 
пізнали часу відвідання свого, ми не розпалили того вогню, який Господь вніс у наші душі! І ми 
маємо пам’ятати, що, уважно слухаючи, уважно спостерігаючи за знаками Ьожими, ми повинні бути 
готові в будь-яку хвилину бути покликаними до відповіді. Коли нам доводиться вибирати, як діяти – 
низько і підло чи по совісті – це означає, що нас відвідав Господь, це година нашого відвідання. І горе 
нам, коли ми Його не впізнаємо. Якщо нам доводиться вибирати і нам важко подолати свій застій, 
свої лінощі, свою неміч; якщо нам треба відкрити Слово Боже, якщо нам треба стати до молитви, 
якщо нам треба себе змусити, а нас ніби каменем тягне на дно, це знак відвідання Божого. 

Переборемо себе, зробимо крок до Господа, який кличе нас, інакше Він відійде, і ми втратимо 
силу, яку Він дає нам. Пригадайте, коли будете йти з храму, про ті миттєвості вашого життя, 
можливо, важкі, можливо, радісні, але коли справді Господь дивився на нас і чекав, що ми далі 
чинитимемо. Поміркуймо про те, що нас чекає попереду. Відгукнемось на Ного поклик. Ви запитаєте: 
«Який же це поклик, де він?» Він звучить для нас завжди в Слові Божому. Якщо ми 
заглиблюватимемось у нього, то звідти, зі сторінок Писання, зі сторінок Книги зазвучить для нас 
живий голос Живого Христа. 

Преподобний Феодосій Печерський, коли був молодою людиною, часто ходив до храму. Але 
якось, коли він уважно слухав євангельське читання, почуті слова вразили його як грім і змінили все 
його життя. Так було і з Антонієм Великим, засновником чернецтва, і з багатьма святими і 
подвижниками. Раптом їх ніби осявало, і тисячі разів чуті слова набирали нового змісту. 

Отже, дорогі мої, ми з вами не покинуті, не самотні, не відірвані від Бога, Він поряд з нами і йде 
шляхом нашого життя. І час від часу, щоб зміцнити і підтримати нас, Він звертається до нас то з 
докором, то з закликом, то з очікуванням. І ми намагатимемось почути Його Голос, не пропустити 
дня відвідання свого. Амінь. 

Неділя таца/Sunday Sunday 2/4/2017 
 $145.90 collection plate  
$17.00 Candles.  
 

 

 
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ ТА 
МОЛИМОСЯ, ЩОБ ДОБРИЙ ГОСПОДЬ НАГОРОДИВ 

ВАШУ ЖЕРТВЕРННІСТЬ СТОРИЦЕЮ ! 
 
THANK YOU FOR YOUR GENEROUS  
DONATIONS AND MAY GOD BLESS YOU ALL ! 

George Hartnett Funerals provide a professional and 
caring service to those in need.  Available to attend to 
your requirements 24 hours a day, 7 days a week. The 
Manager, Barry McIntosh can be contacted anytime on 

3849 8411 or 0417 753 959.        

Tony Hollands Funerals is a 100% family owned, op-
erated & 4th generation funeral directors . We provide 
caring, traditional and affordable funeral services .Call 
us at Tony Hollands Funerals on 07 3392 9919  day or 

night, seven days a week. 


