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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. 

!"#$ ��%�&�  
Різдвяне чищення церковного подвір’я та 
приміщень буде у наступну суботу 21-го груд-
ня від години 10 рано. Роботи є багато тому 
запрошуємо усіх наших парафіян, до помочі, 
бо це наша катедра і вона заслуговує бути 

доглянутою! Проситься принести із собою 

ножиці для обрізання дерев, сапки, пилочки, 

сокирки, шмати та інші приладдя потрібні 
до чищення. Приходьте і допоможіть!  

 
 

Working Bee  
Annual pre-Christmas clean up shall take place 

on next 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. 

Вітаємо всіх із чудовим та 
веселим Святом - Днем Святого Миколая! 
У День Святого Миколая найбільше радості та щас-
тя отримують діти. Адже саме їх відвідує Святий 

Миколай та дарує все, що вони забажають.  
Ми хочемо привітати всіх-всіх: і дітей, і дорослих із 
цим чудовим святом! Хай Святий Миколай принесе 
Вам здоров’я, щастя, достаток та все, що тільки Ви 

забажаєте! З Днем Святого Миколая! 
 

We greet you all with great feast day of St. Nicho-
las! 

Today we celebrate St. Nicholas' day, day  when most chil-
dren receive a lot of joy and happiness. They are visited by 
St. Nicholas today and are granted with whatever they 

wish. 
We greet you all (children and adults) with this wonderful 
feast day! We wish that Saint Nicholas will bring you 

health, happiness, wealth and whatever you wish for your 

Конверти на 2014 рік  

У п. Михайла Моравського, можна взяти конверти, які призначені для утримання нашої парафії на 
наступний рік. Це дуже добрий і вигідний спосіб складання пожертв для нашої парафії, тому зао-
хочуємо усіх наших парафіян долучитися до такого фінансування. Також щиро дякуємо усім тим, 
які впродовж минулих років складали свої щирі пожертви. Нехай Добрий Господь нагородить Вас 
сторицею. Не забуваймо, що майбутність нашої парафії у наших руках! 

Church envelopes for the Year 2014 

I encourage all of you to obtain these envelopes from Mr Michael Moravski.  The monies donated are al-
located for the upkeep of our parish for the following year. This is an excellent and convenient way of 
making your donations for our parish and therefore I again urge all of our parishioners to make their gen-
erous donations. Also I sincerely thank those who in past years have made these donations. May the Good 
Lord reward you a hundred times over. Please bear in mind that the very future of our parish depends on 
all of us and is in our hands. 



*�+���#�, %�+�� / 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, pap-
mushky…). 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. 

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. 

МАЙДАН В МЕЛЬБУРНІ! 
UKRAINE WE ARE WITH YOU! 

Support Democracy and Human ridgts 

for Ukraine. 

Melbourne RALLY will be held TODAY 

at the CITY SQUARE (44-86 Swanston 

St., Melbourne) from 2-4 PM. 

Wear blue and yellow colours  and bring 

placards and flags and of course your 

friends. 

Ukrainians in Kyiv are standing  in 

freezing temperatures on Maidan for 

weeks now and we can dedicate two 

hour only! 

Україно ми з тобою! 

СЛАВА УКРАЇНІ 

Сьогодні збираємо третю тацу на “Андріїв Гріш”, допомога нашій церкві на поселеннях де немає 
церковної структури! Будьмо жертвенні! 

Today we have the third collection plate  for the “Andrew Penance”, it’s financial help for our church 

around the world where help is needed! Let's be generous!  

0$�1����#� ������ / 0$�1����#� ������ / 0$�1����#� ������ / 0$�1����#� ������ / This year’s Carol singingThis year’s Carol singingThis year’s Carol singingThis year’s Carol singing    
Наша парафія шукає колядників, які будуть відвідувати наших вірних з колядою під час Різдвя-
них свят. Колядування – це одна з найкращих і найцікавіших традицій нашого народу, отож ста-
ваймо у ряди колядників та потішаймо наших парафіян із цим небувалим святом - Різдва Христо-
вого. Просимо зорганізувати свою групу колядників та зголоситися до Фелікса, тел. 0401045546 
або на парафію, чекаємо на Вас. 
Our parish is seeking carol singers to visit our people this Christmas. Carol singing is one of the 

most interesting Ukrainian Christmas traditions, so let us cheer up our parishioners on this unfo-

rgettable feast of Christ’s Birth. Please organize your own group of carol singers and register with 

Felix, tel no. 0401045546. We are waiting expectantly for your call! 

Дякуємо усім тим, які в минулу неділю брали участь у Форумі Молоді. Гарно було бачити і чути таку гарну 
і цікаву молодь нашої парафії та гостей.  

Бажаємо усім успіхів у подальшому житті та сподіємоя, що цей форум допоможе оживити молодіжний 

апостолят при нашій парафії та в усій Єпархії. 
 We would like to thank to everyone who took part in last Sunday’s Youth Forum. It was a great pleasure to see such a 

beautiful young people who wants to be a part of our parish and our Eparchy.  



 Зі святими Упокій / Eternal memory 

Altar Services 
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, Kathy Laba, Joseph Adamic, Thomas Curkowskyj, Laba Melania, Davyd Vitaly. 
Tuesday (вівторок) 07.01.2014 служитимуть: Adam Laba, Nick Laba, Joanna Ckuj, Sarah Ckuj,  Alyssa 
Soloczynskyj, Michael Hassett, Andrew Mykhaylyk, Kathy Laba, Joseph Adamic, Thomas Curkowskyj, Laba Melania, 
Davyd Vitaly. 
Sunday (неділя) 12.01.2014 служитимуть: Michael Hassett, Andrew Bernyk, Andrew Mykhaylyk, Jeremy Moros, Daniel 

Пожертви / Donations 

З нагоди 90 Дня Народження пані Тетяна Мазур пожертвувала по $250 на Собор Во-
скресіння у Києві, на потреби нашої катедри та на потреби священиків. 

Щиро дякуємо і Многії Літа! 
З нагоди хрестин сина Михайло і Дчені Юриста почертвували $200 на потреби на-
шої парафії. 
Пані Катерина Глуханич почертвувала $20 на потреби нашої парафії. 
Жертводавці на ремонт катедри і парафіяльних будинків: $20 - E. Regan, O. Ціхоць-
кий. 
На чищення катедри: $20 - Т. Волинець 
Катедратик-Алюминатик / Episcopal Fund: $20 - P. Vorotnjak, O. Ціхоцький. 
Патріарший Фонд / Patriarchal Fund: $20 - O. Ціхоцький. 

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! 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що в пятницю 6-го грудня на 87-му році життя  упо-
коїлася в  Бозі св. п. Марія Крупа (West Sunshine). Покійна Марія народилася 
10.9.1926 р. в селі Придишів, Лемківщина. Залишила у смутку сина Марка, невістку і 
внучку Зоряну. Похорон  покійної Марії відбувся з нашої церкви в Ардір в середу вечір 
і в п’ятницю 12-го грудня з похованням на цвинтарі Фокнер. Родині і знайомим покій-
ної складаємо сердечні співчуття, а її душу поручаємо Вашим святим молитвам. Вічна 

Їй Пам’ять!     
 

We share with you the sad tidings that on Friday 6th December  2013 Mrs. Maria Krupa  
entered Eternal Life aged 87. She was born on the 10th of September 1926 in Prydysziw, 
Lemkiwszczyna. Maria left  behind son Mark, daughter in law, and grand child, Maria's fu-
neral was held on Wednesday evening and Thursday 12th December with burial at Fawkner 
cemetery. We express our sincere condolences to family and friends of Maria and ask every-
one to pray that God will place her soul where all the saints repose.    

4������#a 5���#�a 
Управа Клубу Старших Громадян в Мельбурні запрошує членів і гостей на Новорічну Маланку, 
яка відбудеться у вівторок 14-го січня 2014 року в Українському Народному Домі в Ессендоні з 
початком о годині 12 дня.  Вступ тільки $25 від особи, що вйключає смачний обід і напитки. Також 
традиційно буде весела музика та лотерея. 
За квитками просимо зголошуватися до Славки і Володимира Ходінь, тел. 9338 8554 



День / число 

Date / day 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Свята Літургія 

Divine Liturgy 

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) 

1612.2013 
Понеділок / Monday 

Святого пророка Софонії 
Holy prophet Zephaniah  

 1 Tim. 1: 1-7 

Lk. 14: 12-15 

 

9 am 

17.12.2013 
Вівторок / Tuesday 

Святої великомучениці Варвари.  
Holy great martyr Barbara.  

1 Tim 1: 8-14 

Lk. 14: 25-35 

 

9 am 

18.12.2013 
Середа/ Wednesday 

Перподобного й богоносного Сави Освященного 
Venerable God-bearing father Sabbas the Sanctified 

1 Tim 1: 13-20; 2:6-15 

Lk. 15: 1-10 

 

9 am 

19.12.2013 
Четвер / Thursday 

Св. Миколая з Мир Лікійських, чудотворця 
Holy Fr. Nicholas, Wonderworker, Archbishop of Myra  

Hebrews 13:17-21 

Luke 6:17-23  
10 am 
7 pm 

20.12.2013 
П'ятниця / Friday 

Святого Амвросія, єпископа Медіолянського 
Holy father Ambrose, bishop of Milan  

1 Tim 4: 4-8 

Lk. 16: 15-18; 17: 1-4 

 

9 am 

21.12.2013 
Субота / Saturday 

Преподобного Патапія 
Venerable father Patapius 

Gal. 3: 8-12 

Lk. 9: 57-62 

 

9 am 

22.12.2013 
Неділя / Sunday 

Неділя 26-тa по П`ятидесятниці. Св. Анни. 
26th Sunday after Pentecost. St. Anna. Tone 7 

Eph. 5: 8-19 

Lk. 12: 16-21 
8; 9:30 & 11:30 am 
10 am (Noble Park) 

18.12.2013 - Середа (Wednesday) – 12 pm - Молебень/ Moleben 
19.12.2013 - Четвер (Thursday) – 10 am - Св. Літургія / Divine Liturgy 
22.12.2013 - 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. 

6������ 7�1���89�#$ / 6������ 7�1���89�#$ / 6������ 7�1���89�#$ / 6������ 7�1���89�#$ / 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 calendar 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.  

*�+���#� ���&�! *�+���#� ���&�! *�+���#� ���&�! *�+���#� ���&�! Christmas lettersChristmas lettersChristmas lettersChristmas letters    
У залі Патріарха Йосифа, за алфавітним порядком, знаходяться Ваші різдвяні листи, порядки Бого-
служінь та побажання від парафії. Будь ласка заберіть Ваші листи та листи Ваших рідних і знайо-
мих та передайте їм, щоб таким чином заощадити поштові витрати. Дякуємо за допомогу і співпра-
цю.  
The Christmas greetings and Christmas letter are available in the Parish hall. They are set out alphabetically. 

Please take yours or your neighbours and give the letters to them.  In this way we can save on postage.  We thank 

you fro your help.  


