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Carols by candlelight 
The Parish Council invites all our parishioners, visitors and neighbors to the carols by candlelight, 

which will be held at the church grass area on Saturday 21st December from 6pm. Together with 

beautiful carols you will have traditional “kutya”, cookies and sausage sizzle. We invite you along 

with our neighbors to share the joy of Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ. 
 

������� ��� ������  
Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх наших парафіян, гостей та сусідів на вечір коля-
док при свічках, який відбудеться на травнику з боку катедри у суботу 21-го грудня від години 6 
вечора. Окрім прекрасних колядок на вас чекає кутя, печива та Sausage Sizzle.Запрошуємо разом 
із нашими сусідами поділити радість Христового народження. 

!"#$ ��%�&�  
Просимо наших парафіян 

зазначити у свій календар, що Різдвяне 
чищення церковного подвір’я та примі-
щень буде у суботу 21-го грудня від годи-

ни 10 рано. Роботи є багато тому запро-

шуємо усіх наших парафіян, до помочі, 
бо це наша катедра і вона заслуговує бу-
ти доглянутою! Проситься принести із 
собою ножиці для обрізання дерев, сап-

ки, пилочки, сокирки, шмати та інші 
приладдя потрібні до чищення. Приходь-
те і допоможіть!  

 
 

Working Bee  
Please put into your calendar that the ann-

ual pre-Christmas clean up shall take place 

on Saturday 21st of December at 10 am. The-

re is much work to be done for all.  This is 

our Cathedral, and deserves to be kept up.  

Please come and help. 

*���##�+ !"#$ 
Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх парафіян і 
гостей на Родинний День, який відбудеться у неділю 15-го 
грудня. У програмі дня буде смачний обід, приїзд святого 
Миколая та багато різних несподіванок З подарунками зго-
лошуйтеся до сестер Василіянок, тел. 93290749 або на пара-
фію, тел. 93202566. Також цього дня буде відкритий ціло-

денний садочок св. Катерини де усі діточки нашої пара-
фії матимуть можливість скористатися цим приміщен-
ням та побавитися на майданчику. Всіх запрошуємо і очі-
куємо. 

Family Day 
The Parish Council extends an invitation to all our parishioners 
and guests to attend the Family Day which will be held on Sun-
day, 15th December 2013 at our church premises.  Included in 
the program will be a tasty lunch and the arrival of St. Nicholas 
and many other pleasant surprises. Please contact Basilian Sis-
ters, tel. 0329 0749 or parish, tel. 9320 2566 regarding gifts for 
the children. Also on that day the facilities of the early learn-

ing centre of St. Catherine will be open and free to use for all 
our children. We invite all of you and look forward to your 
company.  

Вітаємо усіх делегатів та учасників конференції 
Парафіяльних Рад, яка проходить тут у нашій катедрі під час цих 

вихідних. Спеціально вітаємо молодь нашої церкви, яких конференція 

проходитиме сьогодні о годині 1 дня у парафіяльному залу.  
Бажаємо усім успішних нарад на славу Божу та на добро нашої церкви і 

нашого народу. 
 

Greetings to all delegates and participants of the conference for all Parish Coun-

cils, which takes place n our parish during this weekend 

Special welcome to our youth, which Discussion Forum will be held today at 1 pm 

in the parish hall. 

We wish you all a successful meetings for glory of God and the good of our church 

and our people.  



 Зі святими Упокій / Eternal memory 

*�/���#�+ %�/�� / Christmas Market 
Парафіяльна Рада нашої парафії повідомляє, що цьогорічний Різдвяний Базар відбудеться у неді-
лю 22-го грудня. У програмі дня буде смачний обід, лотерея та можливість купити все, що потріб-
но для святкування традиційного українського Різдва. Буде можливість продавати свої особисті 
продукти на базарі, замовляйте свій стенд в пані Теклі Яворської, тел. 0419569184. Всіх радо очі-
куємо. 
 

The Parish Council invites all our parishioners, quests and friends to a Christmas market, which will be 
held on Sunday 22nd December 2013. There will be a tasty meal (including meat, varenyky, holubci - $10 
only), raffle and the possibility to purchase everything you need for a traditional Uki Christmas (kutya, 
poppy seeds, papmushky…). There will be an opportunity for you to sell any goods on the day, so please 
order your stands with Mrs. Theresa Jarworski on 0419 569 184. 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у понеділок 2-го грудня, отримавши Святі Тайни на 91 році 
земного життя, упокоїлася в Бозі св. п. Марія Гандоха (West Sunshine). Покійнa народилася 3-го березня 
1923 року в с. Янчин, Україна. Залишила у смутку Ольгу, Анну, Стефана і Ярослава з родинами. Похорон 
покійної відбувся у нашій церкві в Ардірі у п’ятницю 6-го грудня, а а тліні зложено на цвинтарі у Fawkner. 
Родині і знайомим покійної складаємо сердечні співчуття, а її душу поручаємо Вашим святим молитвам. 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у середу 4-го грудня на 87 році земного життя, упокоїлася в 
Бозі св. п. Елфріда Сениця (Glenroy). Покійнa народилася 6-го вересня 1926 року в Ґрац, Австрія. Залишила 
у смутку доню Лідію, зята, невістку та 5 внуків. Похорон покійної відбудеться у нашій катедрі у четвер 12-
го грудня, о годині 10:30 дня. Родині і знайомим покійної складаємо сердечні співчуття, а її душу поручаємо 
Вашим святим молитвам.  

We share with you the sad tidings that on Monday 2nd December, 2013 Mrs. Maria Handocha (West Sun-
shine) entered Eternal Life aged of 91. She was born on 3rd March 1923 in Ukraine. She left behind Olga, Anna, Ste-
phen and Yaroslav with their families. Her funeral was held in our church in ardeer on Friday 6th December. We ex-
press our sincere condolences to family and friends of Maria and ask everyone to pray that God Lord will place her 
soul where all the saints repose. 

We share with you the sad tidings that on Wednesday 4th December, 2013 Mrs. Elfriede Senycia (Glenroy) 
entered Eternal Life aged of 87. She was born on 6th September 1926 in Graz, Austria. She left behind daughter Lyd-
ia, son in law, daughter in low and 5 grandchildren. Her funeral will be held in our cathedral on Thursday 12th De-
cember at 10:30am. We express our sincere condolences to family and friends of Elfrede and ask everyone to pray 
that God Lord will place her soul where all the saints repose.  

Ukrainian Catholic Women's League Australia 
(UCWLA) 

"Afternoon Retreat " 
"Preparing for Christmas" 

When: Sunday 15th December 2013 
Time: 1.00 pm 

Where: 15 Ravenhill Blvd - Roxburgh Park 
Cost: Donation 

After lunch at Church we will make our way to the 
Monastery/ Home of Sister Maria where we will 

have an afternoon of reflection, discussions, prayers 
and singing. It will be a lovely way to commence 

preparing ourselves for the joyous celebration of the 
Birth of Christ. We will also be providing a deli-

cious afternoon tea. If you have any questions about 
this retreat or if anybody needs transport to please 
contact either Hania Polatajko or Sister Maria and 

we will make some arrangements. 
We hope to see you there on the 15th December. 

Ліга Українських Католицьких Жінок Австралії  
запрошує усіх на короткі реколекції 

"Підготовка до Різдва " 
Коли: Неділя 15-го грудня 2013 

Час: 1 год. дня 
Де: 15 Ravenhill Blvd - Roxburgh Park 

Ціна вступу: Добровільні датки 
 

Після обіду у парафіяльній залі запрошуємо 
усіх до хати сестри Марії по вище згаданому 

адресу, де будемо розважати, молотися та співа-
ти. Це буде прекрасний спосіб нашої особистої 
підготовки до великого свята Різдва Христово-

го. 
Також буде гарна перекуска. 

За побільше інформацій щодо реколекцій або 
транспорту просимо звертатися до Гані Пола-

тайко або до сестри Марії чим скоріше. 
Сподіємося побачити Вас 15-го грудня. 



Altar Services 
Sunday (неділя) 08.12.2013 служитимуть: Figurek Damian, Figurek Olivia, Herczaniwski Talya, Pjekni An-
drew, Jasmine Pengelly, Ayla Sagdic, Liam Sikora, Anastasia Stokhla, Jeremy Moros  
Sunday (неділя) 15.12.2013 служитимуть: Kekoc Anton, Kekoc Stefan, Kavalko Victoria, Kavalko William-
Kornitschuk Larissa, Laba Melania, Nayar Ramen, Emily Demko, Natalie Demko, Klaudio Sikora, Gabriela Sikora. 
Sunday (неділя) 22.12.2013 служитимуть: Kogut Maksym, Kotowskyj Michael, Kopistinskij Katherine, 
McKerrell Odessa,Daniel Senek, Natasha Senek, Tayisa Millar-Shannon, Adam Millar-Shannon.  
Sunday (неділя) 29.12.2013 служитимуть: Daniel Wenhrynowycz, Alexandra Bernyk, Alexandra Duma, Andrew 
Bernyk, Lambrick Jessica, Natalie Demko, Emily Demko. 
Sunday (неділя) 05.01.2014 служитимуть: Adam Laba, Nick Laba, Joanna Ckuj, Sarah Ckuj,  Alyssa Soloczyn-
skyj, Michael Hassett, Andrew Mykhaylyk, Kathy Laba, Joseph Adamic, Thomas Curkowskyj, Laba Melania, Davyd 
Vitaly. 
Sunday (неділя) 12.01.2014 служитимуть: Adam Laba, Nick Laba, Joanna Ckuj, Sarah Ckuj,  Alyssa Soloczyn-
skyj, Michael Hassett, Andrew Mykhaylyk, Kathy Laba, Joseph Adamic, Thomas Curkowskyj, Laba Melania, Davyd 
Vitaly. 

Sunday (неділя) 19.01.2014 служитимуть: Jury Holly, Kopistinski Anna, Kopistinski Lidia, Price Emily, Price 

Nicholas, Pelyshchuk Peter, Soloczynskyj Ella. 

Пожертви / Donations 

Жертводавці на ремонт катедри і парафіяльних будинків: $50 - W.A. Orfini. $20 - І.С. 
Когут 
На чищення катедри: $20 - сім’я Лобода 
Патріарший Фонд  / Patriarchal Fund: $50 - W.A. Orfini. $20 - І.С. Когут 
Катедратик-Алюминатик / Episcopal Fund: По $25 - AМ. Панчак, A. Graljuk, $20 - І.С. 
Когут 

THANKS FOR YOUR GENEROUS DONATIONS AND MAY GOD BLESS YOU ALL! 

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

ВАШУ ЖЕРТВЕРННІСТЬ СТОРИЦЕЮ! 

2 ���#� 3��. *��� /  Parish Council meeting 

Чергові сходини Управи Парафіяльної Ради нашої парафії відбудуться завтра у понеділок 9-го 

грудня о годині 7:30 вечора у кафе Трембіта. Присутність усіх, які є у ПР – обов`язкова. 
 

The Parish Council meeting will take place tomorrow on Monday, 9th December at 7.30 p.m. in the café 

Trembita. All the members’ presence is obligatory! 

Боже великий, єдиний, 
Нам Україну храни, 

Волі і світу промінням 
Ти її осіни. 

Світлом науки і знання 
Нас, дітей, просвіти, 
В чистій любові до 

краю, 
Ти нас, Боже, зрости. 

Молимось, Боже єдиний, 
Нам Україну храни, 

Всі свої ласки й щедроти 

Ти на люд наш зверни. 
Дай йому волю, дай 

йому долю, 
Дай доброго світу, 

щастя, 

Дай, Боже, народу 
І многая, многая літа. 

Oh God, Almighty and Only 

for us our Ukraine, please, keep 

with rays of freedom and light 

may You set her in light. 

With the light of science and 

knowledge 

keep us, Your children, enlight-

ened. 

In pure love to the land 

May You, oh Lord, bring us up. 

We pray, oh Lord and the Only, 

for us our Ukraine, please, keep. 

All of your grace and generosity, 

May you turn to our people. 

Give it freedom, give it good fate, 

give it good light, happiness, 

give, oh Lord, the people 

And many, many years.  

Bozhe velykyy, yedynyy, 

Nam Ukrayinu khrany, 
Voli i svitu prominnyam, 

Ty yiyi osiny. 

Svitlom nauky i znannya 

Nas, ditey, prosvity, 
V chystiy lyubovi do krayu, 

Ty nas, Bozhe, zrosty. 

Molymos', Bozhe yedynyy, 

Nam Ukrayinu khrany, 

Vsi svoyi lasky y shchedroty, 
Ty na lyud nash zverny. 

Day yomu volyu, day yomu 

dolyu, 

Day dobroho svitu, shchastya, 

Day, Bozhe, narodu 
I mnohaya, mnohaya lita. 



День / число 

Date / day 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Свята Літургія 

Divine Liturgy 
 

08.12.2013 
Неділя / Sunday 

 
Неділя 24-тa по П`ятидесятниці. Климента Папи. 
24th Sunday after Pentecost. Clement, Pope.  Tone 6 

 

Eph. 2:14-22 

Lk. 8:41-56 

8; 9:30 & 11:30 am 
9:30 am (Wodonga) 
10 am (Noble Park) 

09.12.2013 
Понеділок / Monday 

Преподобного Аліпія Стовпника   
Venerable father Alypius the Stylite  

2 Thess 1: 1-10 

Lk. 12: 13-15; 22-31 

 

9 am 

10.12.2013 
Вівторок / Tuesday 

Святого великомученика Якова Персянина  
Holy martyr James the Persian  

2 Thess 1: 11-2: 2 

Lk. 12: 42-48 

 

9 am 

11.12.2013 
Середа/ Wednesday 

Преподобномученика Стефана Нового 
Venerable martyr Stephen the Younger  

2 Thess 2:1-12 

Lk.12: 48-59 

 

9 am 

12.12.2013 
Четвер / Thursday 

Святих мучеників Парамона і Філумена 
Holy martyrs Paramon and Philumenus.  

2 Thes 2: 13- 3: 5 

Lk. 13: 1-9 

 

9 am 

13.12.2013 
П'ятниця / Friday 

Святого апостола Андрея Первозванного 
Holy and glorious apostle Andrew, the First-called  

2 Thess 3: 6-13 

Lk. 13: 31-35 

 

9 am 

14.12.2013 
Субота / Saturday 

Святого пророка Наума 
Holy prophet Nahum  

Gal. 1: 3-10 

Lk. 9: 37-46 

 

9 am 

15.12.2013 
Неділя / Sunday 

Неділя 25-тa по П`ятидесятниці. Св. пр. Авакума. 
25th Sunday after Pentecost. Prophet Habakkuk.  Tone 7 

Eph. 4: 1-6 

Lk. 10: 25-37 

8; 9:30 & 11:30 am 
10 am (Noble Park) 

11.12.2013 - Середа (Wednesday) – 12 pm - Св. Літургія / Divine Liturgy 
15.12.2013 - Неділя (Sunday) – 10 am - Св. Літургія / Divine Liturgy 
Просимо наступних людей для приготування залі в Noble Park до Свя-

тої Літургії: 
 

SEE MRS ORYSIA STEFYN 
 

Залю потрібно приготовляти в неділю о год. 9 ранку або, за домовленням з черговим, у суботу піс-
ля год. 3.00 п.п. Якщо не зможете приготовити в назначений день, то просимо заздалегідь поміня-

тися з кимсь іншим і про це повідомити чергового.  
Просимо не пропускати своєї черги, бо це несправедливо накладає тягар на чергову особу, яка ли-

шається сама, а на одного це затяжко. 

3������ 7�8���9:�#$ / 3������ 7�8���9:�#$ / 3������ 7�8���9:�#$ / 3������ 7�8���9:�#$ / Order of ServicesOrder of ServicesOrder of ServicesOrder of Services    

There are no strangers here, only friends we have not met 

Calendars 2014 

Starting from today in our Parish Shop and also with Mr. Kmetj and Mrs Dzis you 
can buy newest church calendar for 2013. This year’s calendar again is unique and 
was made here in Australia especially for our Eparchy in honour of Rt. Rev. Zenon 
Chorkawyj OAM. There are lot of icons from our church in Geelong, which Fr. 
Zenon wrote and also the daily readings for every day during the year. This calen-
dar is a real souvenir which can be used as a gift for your family and friends around 
the world. The calendar price is $12 only.  

���"#���� 2014 
У пана Кметя, в пані Дзісь та парафіяльній крамничці можна придбати Душпастирські Календарі на 2013 рік. 
Ціна одного календаря тільки $12. Календар вироблений тут у нас, спеціально для нашої Єпархії. Календар 
присвячений нашому невтомному іконописцю о. митр. Зенону Хоркавому OAM в якому є ікони із церкви у 
Джілонґу, яку розмалював о. Зенон, як також і усі свята на кожний день цілого року разом із щоденними чи-
таннями апостола і Євангелій. Також цей календар є гарним сувенірним виданням, який може послужити, як 
і подарок для Ваших друзів в Україні і світі.  Дуже є важне, щоб кожна наша родина мала у своїй хаті церков-
ний календар. 


