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Сьогодні наш Різдвяний Базар 
У програмі дня буде смачний 
обід, лотерея та можливість 
купити все, що потрібно для 
святкування традиційного 
українського Різдва. . Всіх радо 
очікуємо. 
 

Today is ou Christmas market day. 
There will be a tasty meal, raffle and 
the possibility to purchase every-
thing you need for a traditional Uki 
Christmas (kutya, poppy seeds, pap-
mushky…).  

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. 
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Наша парафія шукає колядників, які будуть відвідувати 
наших вірних з колядою під час Різдвяних свят. Коляду-
вання – це одна з найкращих і найцікавіших традицій на-
шого народу, отож ставаймо у ряди колядників та потішай-
мо наших парафіян із цим небувалим святом - Різдва Хрис-
тового. 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 Ukr-

ainian Christmas traditions, so let us cheer up our parishio-

ners on this unforgettable 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! 

Усім нашим парафіянам та усім тим, які святкують за Новим (Григоріанським Календарем) 
бажаємо веселих і благословенних свят Різдва Христового, нехай дитя-Ісус опікується Вами і 
Вашими родинами, щоб Ви усі жили у мирі, любові і достатку та щоб Ви завжди пам'ятали про 

свою церкву і щиро її підтримували! 
 

To our parishioners and all those who celebrate according to the New (Gregorian) Calendar, we wish 
you and your families a blessed and joyful feast of the Nativity of Jesus. May the New born Child Jesus 
protect you and your families, that all live in peace, love and prosperity and care for and support your 

Church! 



Зі святими Упокій / Eternal memory 

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 sou-
venir 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 читаннями апостола і Євангелій. Також цей календар є гарним су-
венірним 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 церковний календар. 
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 Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх наших парафіян і гостей на Щедрий Вечір-
нашу (прекрасна Йорданська традиція) , який відбудеться у суботу 18-го січня 2014 у залі Патріяр-
ха Йосифа зразу після Великого Повечір’я, яке буде правитися о год. 6 вечора у нашій Катедрі. 
Прийдімо і спільно, як одна велика парафіяльна родина, святкуймо Різдво і Йордан. Замовляйте 
місця у пані Ліди Дзісь неділями після Богослужінь або по тел. 9306 0701; 0466014169 або у о. п. 
Теклі Яворської, тел. 0419569184. 

Sczedryj Vechir! 
The Parish Council invites all parishioners and guests to Sczedryj Vechir- Eve of Theophany (our 

unique Theophany tradition), which will be held on Saturday, 18th of January 2014 in the Parish Hall after 
the Great Compline – Povecherja, which we will celebrate at 6.00p.m. in the Cathedral. Come along to 
share as one family in the celebration of Rizdvo and Yordan. Book your places with Mrs. Lida Dzis, tel 
9306 0701; 0466014169 or Mrs Teresa jaworski, tel. 0419569184.  

Epistle 
Brethren, for the effects of the light are seen in complete good-
ness and uprightness and truth. Try to discover what the Lord 
wants of you, take no part in the futile works of darkness but, on 
the contrary, show them up for what they are.The things which 
are done in secret are shameful even to speak of; but anything 
shown up by the light will be illuminated and anything illumi-
nated is itself a light. That is why it is said: Wake up, sleeper, 
rise from the dead, and Christ will shine on you. So be very 
careful about the sort of lives you lead, like intelligent and not 
like senseless people. Make the best of the present time, for it is 
a wicked age. This is why you must not be thoughtless but must 
recognise what is the will of the Lord. Do not get drunk with 
wine; this is simply dissipation; be filled with the Spirit. Sing 
psalms and hymns and inspired songs among yourselves, sing-
ing and chanting to the Lord in your hearts, 

Eph. 5, 9-19 

Gospel 
Then he told them a parable, 'There was once a rich man who, 
having had a good harvest from his land, thought to himself, 
"What am I to do? I have not enough room to store my crops." 
Then he said, "This is what I will do: I will pull down my barns 
and build bigger ones, and store all my grain and my goods in 
them, and I will say to my soul: My soul, you have plenty of 
good things laid by for many years to come; take things easy, 
eat, drink, have a good time. "But God said to him, "Fool! This 
very night the demand will be made for your soul; and this 
hoard of yours, whose will it be then?" So it is when someone 
stores up treasure for himself instead of becoming rich in the 
sight of God.' 

Luke 12, 16-21 

Ділимося з Вами сумною вісткою, що у 
середу 18-го грудня, отримавши Святі Тайни на 
66 році земного життя, упокоївся в Бозі св. п. 

Михайло Декмів (Toorak). Покійний народився 
25-го лютого 1947 року. Залишив у смутку дру-
жину Віру, дітей Дчекі, Миколу, Стефанію, Йор-
дана, Оріона та Зоі, внуків, маму Стефанію, сест-
ру Віру та брата Романа з родиною. Похорон по-
кійного відбдеться у нашій катедрі завтра, у по-
неділок 23-го грудня о годині 11 дня. Родині і 
знайомим покійного складаємо сердечні співчут-
тя, а його душу поручаємо Вашим святим молит-
вам. 

    

We share with you the sad tidings that on Wednes-
day 18th December, 2013 Mr. Michael Demkiw 

(Toorak) entered Eternal Life aged of 66. He was 
born on 25th February 1947. He leaves behind his 
wife Vera, their children Jacqui, Nick, Stephanie, 
Jordan, Orion, and Zoe, his grandchildren, his moth-
er Stefania, his sister Olga and brother Ray. His fu-
neral will be held in our church tomorrow, Monday 
23rd December at 11am. We express our sincere con-
dolences to family and friends of Michael and ask 
everyone to pray that God Lord will place his soul 
where all the saints repose. 



Altar Services 
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 

Makohon, Julian Levkut, Christina Makohon, Joseph Adamic, Anita Staszko  
Sunday (неділя) 19.01.2014 служитимуть: Jury Holly, Kopistinski Anna, Kopistinski Lidia, Price Emily, Price 

Nicholas, Pelyshchuk Peter, Soloczynskyj Ella. Daniel Wenhrynowycz, Adrian Semcesen, Alexander Wenhrynowycz, Claudio 

Sikora, Damian Figurek,  Michael Herczaniwski, Olga Suchodolak, Symon Herczaniwski, Joanna Ckuj  

Пожертви / Donations 
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Episcopal FundEpiscopal FundEpiscopal FundEpiscopal Fund    
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Patriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal FundPatriarchal Fund    

Клуб старших громадян в Ессендоні пожертвували $235 на потреби нашої парафії. 
Жертводавці на ремонт катедри і парафіяльних будинків: $20 - E. Regan, O. Ціхоць-
кий. 
Церковний Податок / Parish Collection $20 - І Даніель 
Різдвяна Пожертва / Christmas Offering: $10 - І Даніель 

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! 

=������a >�!�� 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 
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Church & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovationChurch & parish buildings renovation    

V.V. Zahorodni   $        50.00  

Я.С. Сікора  $        50.00  

A. Moravski  $        20.00  

І. Даніель  $        10.00  

V.V. Zahorodni  $     50.00  

Є.Л. Бучма  $     50.00  

Я.С. Сікора  $     50.00  

О. Бучма  $     30.00  

Є.Л. Бучма  $   50.00  

О. Бучма  $   30.00  

A. Moravski  $   20.00  

Я.С. Сікора  $   20.00  

Vision 2020 workshop / Візія 2020 семінар 
Ви знаєте, що це Візія 2020? Це процес аналізу нашої Церкви сьо-

годні та розпізнання того, ким ми є, а також вирішення де ми ба-

чимо себе через 5,10, 20 років. Які є сподівання і завдання Візії 20-

20? Про усе це і багато більше можна буде довідатися на семінарі, 

який пройде у нашій парафії у п’ятницю 3-го січня 2014 року про 

час повідомимо пізніше. Семінаром буде провадити о. Браян Кел-

ті. 
Do you know what Vision 2020is? It is the process of analyzing our church to-

day and recognizing who we are and where we are going and where we will be in 5,10, 20 years. What are the 

expectations and objectives of Vision 2020? About all this and more you can learn at the workshop presented by 

Fr. Dr. Brian Kelty, which will be held in our parish on Friday 3rd January 2014 (Beginning time we will an-

nounce later). Everyone is ivited. 



День / число 

Date / day 

Святих яких є день 

Saints 

Читання дня 

Readings 

Свята Літургія 

Divine Liturgy 

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) 

2312.2013 
Понеділок / Monday 

Святого пророка Софонії 
Holy prophet Zephaniah  

1 Tim. 5:1-10 

Lk. 17:20-25 

 

9 am 

24.12.2013 
Вівторок / Tuesday 

Преподобного Даниїла Стовпника 
Venerable father Daniel Stylite  

1 Tim. 5:11-21 

Lk.17: 26-37 

 

9 am 

25.12.2012 
Середа / Wednesday 

Різдво за Грегоріянським (новим) Календарем 
Christmas according to Gregorian (New) Calendar 

Heb.  4,1-13 

Luke 21,12-19 

 

10 am 

26.12.2013 
Четвер / Thursday 

Свв. Муч. Євстратія і інших 
Holy martyrs Eustratius and others 

1 Tim. 6:17-21 

Lk. 18:31-34 

 

9 am 

27.12.2013 
П'ятниця / Friday 

Свв. Муч. Тирса і інших 
Holy martyrs Thyrsus and others 

2 Tim. 1: 1-2: 8-18 

Lk. 19:12-28 

 

9 am 

28.12.2013 
Субота / Saturday 

Св. Священомученика Елевтерія  
Holy hieromartyr Eleutherius  

Gal. 5:22-6:2 

Lk. 10:19-21 

 

9 am 

29.12.2013 
Неділя / Sunday 

Неділя 27-мa по П`ятидесятниці. Пр. Аггея. 
27th Sunday after Pentecost. Prophet Haggi Tone 8 

Eph. 6:10-17 

Lk.13:10-17 
8; 9:30 & 11:30 am 
10 am (Noble Park) 

25.12.2013 - Середа (Wednesday) – 10 am - Св. Літургія / Divine Liturgy 
29.12.2013 - 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. 
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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.  

Do not forget to visit parish (Gigsy’s) shop today? 
 


